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PRESIDÊNCIA DO SENHOR MELLO VIANA, VICE-PRESIDENTE
Às 14,30 horas comparecem os Senhores
Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Magalhães Barata.
Augusto Meira.
Evandro Vianna.
Mathias Olympio.
Plínio Pompeu.
Pereira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
José Américo.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Durval Cruz.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Sá Tinoco.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Mello Viana.
Levindo Coelho.
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
João Villasbôas.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallottl.
Lucio Corrêa.
Camilo Mercio (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. 2º Suplente (servindo de 2º secretário): –
procede à leitura da ata da sessão anterior, que, posta em
discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. 4º Secretário (servindo de 1º): – lê o seguinte:

EXPEDIENTE
Ofícios:
Do Sr. Ovídio de Abreu, comunicando
ter sido nomeado para exercer, interinamente,
o cargo de Ministro da Fazenda, durante a
ausência
do
titular
efetivo,
de
cujas
funções tomou posse a 27 de setembro findo. –
Inteirado.
Do
Sr.
Ministro
da
Fazenda
(8),
agradecendo a comunicação de haverem sido
enviados à sanção os seguintes decretos
legislativos: autorizando o Poder Executivo a
conceder isenção de direitos de importação e
taxas aduaneiras para uma imagem destinada ao
Ginásio da Imaculada Conceição; autorizando o
Poder Executivo a abrir, ao Congresso Nacional,
crédito para ocorrer a despesas com subsídio,
ajuda de custo, pessoal e material; concedendo
isenção de direitos de importação e taxas
aduaneiras para aeronaves adquiridas pela S. A.
Emprêsa de Viação Aérea Rio Grandense;
concedendo isenção de direitos para 300 lançachamas encomendados pela Secretaria da
Agricultura do Rio Grande do Sul; isentando de
impostos de importação e demais taxas
aduaneiras
os
produtos
anti-maláricos;
autorizando a abertura, àquele Ministério, de
crédito especial para pagamento de auxílio
ao Tourring Club do Brasil; autorizando
o Poder Executivo a abrir crédito para
pagamento de
aluguel do
prédio
onde
funciona o Tribunal Regional de Sergipe. –
Inteirado.
Da Câmara dos Deputados:
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a
Vossa Excelência, para os devidos fins,
o incluso autógrafo do Projeto de Lei nº
840-A,
de
1948,
que
aprova
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os Atos da XI Congresso da União Postal Universal.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 30 de setembro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.

Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar V. Ex.ª para os
devidos fins, o incluso autógrafo do Projeto de
nº 915-A, de 1948, que abre, ao Poder Judiciário,
o crédito suplementar de Cr$ 40.000,00
para
pagamento
de
representação
a
Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Ceará.
Aproveito o ensejo para reiterar V. Ex.ª os
N° 45, de 1948
protestos de minha distinta consideração.
Rio, em 30 de setembro de 1948. Munhoz da
Aprova os Atos do XI Congresso da União Rocha, 1º Secretário.
Postal Universal.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
O Congresso Nacional decreta:
Artigo único. São aprovados os Atos do XI
N°397 – 1948
Congresso da União Postal Universal, assinados em
23 de maio de 1939, na cidade de Buenos Aires,
Abre ao Poder Judiciário o crédito suplementar
pelos delegados do Brasil e demais países de Cr$ 40.000,00 para pagamento de representação
participantes da Convenção; de acôrdo com o nº 1 a Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Estado
do art. 86 da Constituição Federal; revogadas as do Ceará
disposições em contrário.
A imprimir.
O Congresso Nacional decreta:
Senhor 1º Secretário:
Art. 1º É aberto ao Poder Judiciário o crédito
Tenho a honra de encaminhar a Vossa suplementar de Cr$ 40.000,00 (quarenta mil
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo cruzeiros), em refôrço da Verba 1 – Pessoal,
do Projeto de Lei nº 668-B, de 1948, que abre crédito do Anexo nº 25 – Poder Judiciário – do
especial de Cr$ 200.000,00 como auxilio ao Instituto vigente orçamento geral da República (Lei
Geográfico e Histórico `da Bahia para a realização nº 162, de 2 de dezembro de 1947), a saber:
do Primeiro Congresso de História da Bahia.
Verba 1 – Pessoal.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Consignação 14 –
Gratificação
de
Excelência os protestos de minha distinta representação.
consideração.
04 – Justiça Eleitoral.
Rio, em 30 de setembro de 1948. Munhoz da
02 - Tribunais Regionais Eleitorais.
Rocha, 1º Secretário.
05 – Ceará Cr$ 40.000,00
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
data de sua publicação.
.Art. 3º Revogam-se as disposições em
N° 396, de 1948
contrário.
A imprimir.
Sr. 1º Secretário:
Abre o crédito especial de Cr$ 200.000,00
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
como auxílio ao Instituto Geográfico e Histórico da
Bahia para a realização do Primeiro Congresso de Excelência, para os devidos fins, o incluso
autógrafo do Projeto de Lei nº 931-A, de, 1948,
História da Bahia.
que
O Congresso Nacional decreta:
proíbe a funcionários federais, autárquicos
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo e de sociedades de economia mista, fazer
Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ parte de mais uma comissão, com direito à
200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), como auxilio ao remuneração.
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, para a realização
Aproveito o ensejo para reiterar Vossa
em Salvador, de 19 a 29 de março de 1949, do Primeiro Excelência, os protestos de minha distinta
Congresso de História da Bahia.
consideração.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio, em. 30 de setembro , de 1948. –
A imprimir.
Munhoz da Rocha, 1º Secretário.
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PROJETO DE LEI DA CAMADA
N° 398 – 1948
Proibe a funcionários federais, autárquicos e
de sociedades de economia mista, fazer parte de
mais de uma comissão, com direito à remuneração.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Nenhum servidor público federal, civil
ou militar, inclusive das autarquias e sociedades de
economia mista, poderá fazer parte de mais de um
órgão de deliberação coletiva, com direito a
remuneração de qualquer natureza.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
A imprimir.
Sr. 1º Secretário.
Tenho a honra de transmitir a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 720-B, de 1948, sancionado pelo
Sr. Presidente da República, que cria os quadros do
Pessoal e da Justiça do Trabalho e dá outras
providências.
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex.ª os
protestos de minha distinta consideração.
Rio, em 29 de setembro de 1948. Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
Ao arquivo.
São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 1.002, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 326, de 1943.
Relator: Sr. Vergniaud Wanderley.
Depois
de
longamente
discutido,
minuciosamente estudado em seus detalhes e
finalmente "aprovado pela Câmara dos Senhores
Deputados, chega à Comissão de Justiça do
Senado, o Projeto nº 326 de 1948, que reajusta os
vencimentos e solários do pessoal civil e militar da
União.
Não sei de projeto de lei que tão mais
vivamente tenha interessado à Nação, por isso
mesmo, no seio da imprensa, do parlamento, nas
associações de classe, na praça pública, ele foi
objeto de una constante e apaixonado debate, onde
as opiniões, as mais antagônicas e as
mais respeitáveis se fizeram ouvir, ora, para apoiá

lo
irrestritamente,
oca
para
repudiá-lo
inteiramente, e as vezes lhe fazer simples e naturais
observações.
É que ao lado de considerações de ordem
meramente jurídicas ou constitucionais, discutia-se a
forma, a conveniência, a justiça na sua elaboração,
bem como as conseqüências que poderiam
advir para o Tesouro, transformado, dizia-se,
em Moloch, ao qual se sacrificava a economia
nacional.
Não obstante, dêsse memorável plebicito saiu
vencedora a opinião bem fundamentada daqueles
que se batiam pelo aumento dos vencimentos, único
meio possível de si evitar ou atenuar, embora
transitoriamente, a situação angustiosa daqueles que
prestavam serviço ao Estado em caráter de
funcionários. Transitoriamente, repetimos, porque,
com a diminuição contínua que se verifica na nossa
produção, é trivial, o valor aquisitivo da nossa
moeda, vai decrescendo numa progressão
geométrica e os salários diminuindo passam a não
corresponder ao verdadeiro custo de vida e
então temos que recorrer a novos aumentos,
caindo por conseqüência num verdadeiro círculo
vicioso.
É o rochedo de Sisifo. Situação bem diferente
daqueles tempos, em que se podia dizer, como um
viajante estrangeiro que por aqui andou: nunca vi
país em que tão abundante seja o dinheiro como
dêste lugar do Brasil. Quase não há dinheiro miúdo,
apenas moedas de 8, 4 e 2 réis. Muito pouco se usa
aqui de outras moedas que não sejam de prata.
Este país é o que mais dinheiro tem de
todos
os
que
visitei".
(Nelson
Werneck
Sodré, Formação da Sociedade Brasileira, págs. 171
e 172).
Entretanto, como a necessidade não justifica
delongas e salvação do povo é a suprema lei, o
único meio de que dispomos imediatamente para
atenuar a situação aflitiva, em que se encontram os
servidores do Estado, êsses miseráveis de gravata,
como chamou Henri Faul, é fazermos o aumento dos
vencimentos; enquanto os nossos administradores,
como bons hebreu esquecendo a terra que, em nela
se plantando tudo dá... fiquem a esperar que o maná
caia do céu.
O atual projeto, oriundo de um substitutivo
à mensagem do Presidente da República,
apresentada à doutrina que não permite emendar as
proposições governamentais não tem guarda, deve
ser aprovado.
Em que pese a douta
autoridade,
dos
eminentes
membros
dêste
Senado,
que
atribuem
ao
Congresso
Na-
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cional, tão sòmente o poder de apreciar em
seus aspéctos formais e a faculdade de reduzir
ou negar as proporções do pedido do Executivo,
enfileirando-nos e com eles, a maioria do
Senado, entre os que pensam em sentido contrário,
isto é, entre os que dão ao Legislativo
atribuições para ampliar, diminuir ou negar
as referidas propostas não se reduzindo portanto
a mero órgão chancelador.
Assim é que, quando a Constituição
Federal, no artigo 67 § 2º, diz que a
iniciativa das leis que aumentem vencimentos
compete ao Presidente da República, nada
mais
fêz
que
dar-lhe
a
faculdade
de
provocar, sem o que falecia o poder legiferante
do
Congresso,
sôbre
o
assunto,
o
Executivo apenas inicia; a deliberação é
do outro Poder. Impedir o Legislativo de
assim fazer seria em última análise, conferir
ao
Executivo,
a
faculdade
embora
incompleta,
de
legislar,
desde
que
a
sua proposta não pudesse sofrer modificação
essencial.
Admitindo-se que o poder de iniciativa
pressupõe a intangibilidade de suas propostas,
temos
como
certo
que,
quando
um
têrço de qualquer uma das duas casas
do Congresso a convoca, a maioria não lhe
pode traçar limites na duração de seu
funcionamento.
Aliás,
sòmente
para
argumentar,
fizemos
estas
ligeiras
considerações,
a
respeito
do
poder
que
tem
o
Congresso de emendar as propostas do
Executivo, uma vez que já, ambas as
casas
de
Legislativo,
adotaram
o
princípio
que
permite
fazer
modificações
à
mensagem
presidencial;
assim
é
que
entre
outros
foi
aprovado
o
projeto que aumentou os vencimentos dos
magistrados.
De
duas
ordens
são
as
emendas
apresentadas
ao
atual
projeto;
umas
referem-se
à
classificação
dos
ocupantes dos diversos cargos, a padrão
de vencimentos, à transformação de padrões
e
numéricos
em
padrões
alfabéticos
etc.
e
outras
referem-se
a
disposições
do
projeto
que
podem
interessar
outros
direitos
do
funcionário,
como
sejam,
os
referentes
ao
montepio,
a
promoção,
acumulação, registro pelo Tribunal de Contas,
etc.
Sôbre a constitucionalidade de ambas
as ordens de emendas daremos parecer;
quanto
ao
mérito
ou
conveniência,
deixamos que opine, sôbre os primeiras,
a
Comissão
de
Finanças;
reservandonos
para
falar
sôbre
a
conveniência
daquelas classificadas na segunda ordem.

Somos de parecer que tôdas as emendas são
constitucionais.
Quanto ao mérito, daquelas que por sua
natureza interessam a Comissão de Constituição e
Justiça; duremos, em virtude do pouco tempo, que
dispomos, um ligeiro parecer, reservando-nos o
direito de oralmente fazer explanação mais
detalhada.
EMENDA Nº 1
Somos pela sua aprovação, de vez que ela
suprime um texto de redação sibilina, onde se
pretende limitar a ação do Legislativo.
EMENDA Nº 5
Somos pela sua aprovação, por ser justa a
providência que nela se contêm, isto é, fazer o
funcionário entrar imediatamente no gôzo do seu
direito.
EMENDA Nº 7
Somos pela sua aprovação, pois ela resolve a
hipótese de proventos resultantes de cargos
acumuláveis de acôrdo com a Constituição,
conforme justificou o seu autor.
EMENDAS NS. 8, 13, 14 E 24
São quase semelhantes; corrigem as injustiças
que se fazem aos técnicos, aos professôres em
geral, que não são vitalícios e a todos que podem
acumular. A Comissão de Redação compete analisálas. Somos pela sua aprovação.
EMENDA Nº 17
Somos contra a aprovação desta emenda,
pois, como salienta o seu autor na justificação, ela ó
objeto de uma lei em andamento na Câmara dos
Deputados. O atual projeto é de aumento de
vencimentos.
EMENDA Nº 19
Somos pela sua aprovação; e o prazo para
que o funcionário faça a apostila nos títulos de
proventos dos inativos, é necessário ser
estabelecido.
EMENDA Nº 21
Somos pela sua aprovação; ela. estende aos
funcionários da Central do Brasil: os benefícios da
presente lei; aliás nos aumentos anteriores foram
incluídos êsses funcionários. Há, na Câmara dos
Deputados, um profeto autorizando para o pessoal
da Central, um quadro do Ministério da Viação.
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EMENDA Nº 28
Somos pela sua aprovação, pois todos são
iguais perante a lei e não é de admitir-se que
funcionários de igual denominação de cargos e funções
idênticas tenham vencimentos diferentes.
EMENDA Nº 30
Somos
pela
sua
aprovação;
não
há
inconveniente em que se faça o pagamento dos.
funcionários, deixando o registro pelo Tribunal de
Contas, para ser feito posteriormente.
EMENDA Nº 31
Somos pela sua aprovação; já a promoção de
funcionários deve ser objeto de lei em separado.
EMENDA Nº 36
Somos pela sua aprovação Já em leis anteriores
foi permitido pagar aos pensionistas, sem registro
prévio pelo Tribunal de Contas.
EMENDA Nº 37
Somos pela sua aprovação, pois se trata apenas
de revigorar o artigo 3º do Decreto-lei nº 8.919, que
concedeu êsse direito aos inativos.
EMENDA Nº 39
Somos pela sua aprovação, pois ela manda,
apenas, respeitar um direito adquirido: para uma
redundância mantendo certas interpretações impostas.
EMENDA Nº 45
Somos pela sua, aprovação. Trata-se de
revigorar, com outra redação, o artigo 110 do Decreto
nº 20.043, que transformou o Instituto de Manguinhos
em "Escola de Alta Cultura". E os biologistas dêsse
Instituto são verdadeiros mestres e nada mais justo que
a equiparação que a emenda pretende fazer.
EMENDA Nº 46
Somos pela sua. aprovação. Por ela estendemse a determinados funcionários os benefícios da lei 200
de 1947.
ADITAMENTO

tando a necessidade do presente aditamento, a
fim de que fiquem devidamente consignados os
pontos de divergência, condessados na redação do
vencido.
Num ponto houve unanimidade por parte desta
Comissão, ao afirmar a constitucionalidade do projeto, e
das emendas.
Vale acentuar, entretanto. o ponto de vista do
honrado Senador Arthur Santos, consignado na
seguinte declaração de voto:
"Nos termos de preceito imperativo do art.
67,
§
2º
da
Lei
Maior,
voto
pelo
aumento de vencimentos, dentro das tabelas
ou
padrões
constantes
da
iniciativa
do
Poder
Executivo,
não
obstante
minhas
fundas apreensões cuja responsabilidade cabe
ao
Govêrno
quanto
aos
efeitos
dessa providência no. Afirma êle, em sua
Mensagem,
que
"à
vista
de
arrecadação
crescente
oriunda
de
suspiciosa
elasticidade
dos
imposts
federais
e
que
promete
exceder
a
estimativa
na
Receita
para
1948,
não será exagerado prever que se possa acudir
as
novas
e
pesadas
responsabilidades
a
assumir’.
Fiado nesse otimismo, o Poder Legislativo
vai
sobrecarregar
os
cofres
públicos
de
pesados, pesadíssimos ônus.
Em conseqüência, votarei contra todos
os
dispositivos
do
Projeto
e
contra
as
emendas do Senado, que extravasam dos limites da
Mensagem.
A fim de melhor ordenar o pronunciamento
da
Comissão
relativamente
às
emendas;
passaremos
a
dar,
em
resumo,
os
diversos
pareceres
parciais,
em
número
maior
do
que
consta
do
trabalho
supra,
com
o
esclarecimento
de
que
o
acréscimo
resultou
de
pareceres
verbais
suscitados durante a discussão do projeto neste
órgão.
Assim, damos em seguida o parecer da
Comissão sôbre as emendas.
Emendas oferecidas em plenário:
Nº 1
Aprovada unânimemente.
Nº5
Aprovada unanimemente.
Nº 7
Aprovada contra o voto do Senador Etelvino Lins.

Como era natural, matéria que suscitou,
tanto
nesta
Casa
como
na
outra
do
Nº 8
Congresso,
ampla
colaboração
através
de
Declarada
prejudicada
pela
aprovação
numerosas emendas, o parecer supra, refletindo o da emenda nº 51, de autoria do Senador
ponto de vista pessoal do relator, deveria Etelvino Lins, que manda suprimir o parágrafo 5º do
sofrer reparos, como de fato sofreu, daí resul- art. 16.
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Ns. 13 e 14

remunerada, apresentada pelo Senador Joaquim Pires.
Rejeitada.
A Comissão, por maioria, julgou preferível manter
Nº 49
o texto ao art. 25 do projeto, mediante uma emenda na
Proposta pelo relator e referente ao art. 25 do
mesmo, oferecida ao pé deste parecer. (Ver emenda Projeto.
57).
Prejudicada.
Rejeitadas.

Ns 17 e 18

Nº 19
Aprovada, fazendo restrições quanto à redação
os Senadores Fillinto Müller Ferreira de Souza.
Nº 21
Rejeitada contra o voto do relatar.

Nº 50
Ao artigo 15 do Projeto, oferecida pelo Senador
Lucio Corrêa.
Prejudicada.
EMENDAS DA COMISSÃO
Nº 5
Suprima-se o § 5º do art .16.

Nº 52
Ao artigo 20 – Diga-se:
"As
contribuições
para
o
montepio
Nº 25
militar,
constantes
da
tabela
que
Rejeitada.
acompanha
o
Decreto-lei
nº
8.919,
de
26
de
janeiro
de
1946,
bem
Nº 28
como as contribuições para o montepio civil
Rejeitada contra os votos do relator e do serão...
Senador Lúcio Corrêa.
Nº 53
Nº 30
Ao art. 2º, parágrafo 1º:
Aprovada.
Acrescente-se após à palavra: exceptuam-se a
locução "de regimem desta lei".
Nº 31
Rejeitada.
Nº 54
Emenda substitutiva ao art. 23.
Nº 36
Redija-se assim:
Aprovada.
"As
entidades
autárquicas
federais
reajustarão
os
vencimentos
dos
Nº 37
seus
empregados
tomando
por
base,
Aprovada, com subemenda apresentada no final tanto
quanto
possível,
as
tabelas
cesto parece. (Ver emenda nº 58).
constantes da presente lei".
Rejeitadas.

Aprovada.
Rejeitada.

Ns. 22 e 53

Nº 39
Nº 40

Nº 55
Emenda supressiva:
Suprimir o artigo 26 e seu parágrafo.

Nº 56
Onde convier:
Nº 41
Artigo
–
Os
professores
catedráticos
Aprovada.
do
ensino
superior
quando
em
Emendas oferecidas perante a comissão.
exercício
de
cargos
eletivos
ou
de
comissões
que
lhes
impossibilite
o
Nº 46
exercício
da
cátedra,
contarão
o
Aprovada, com subemenda que aparece em tempo
respectivo,
como
se
em
exercício
seguida a este parecer. (Ver emenda nº 59).
estivessem,
para
efeito
da
gratificação
de
magistério.
Nº 47
Ao parágrafo 5º do artigo 16, formulada pelo
Nº 57
Senador Filinto Müller. Rejeitada.
Ao artigo 25:
Suprimam-se as expressões finais
Nº 48
“... até serem obrigatòriamente aproveitados
Manda acrescentar onde convier uma disposição em cadeiras vagas, para cuja regência estejam
relativa a oficiais do Exército transferidos para a reserva habilitados".
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Nº 58
Sub-emenda à emenda nº 37.
Diga-se:
"Os contribuintes do montepio militar e do civil,
em inatividade, poderão...
Nº59
Sub-emenda à emenda nº 46:
Diga-se:
Art. Os biologistas do Quadro Permanente do
Instituto Osvaldo Cruz, com vinte anos de serviço
ativo, terão todos os direitos e vantagens dos
professores catedráticos da Universidade do Brasil.
Nº 60
Ao artigo 30:
Diga-se
"As disposições desta lei não se aplicam aos
membros da magistratura, do Ministério Público
Federal ou do Distrito Federal, aos Ministros e.
Auditores do Tribunal de Contas, pessoal dos
serviços administrativos da Câmara dos Deputados e
do Senado e dos tribunais federais e aos
funcionários de qualquer categoria, que sob qualquer
pretexto tiveram; nos últimos doze meses, tido
aumentos
ou
cujos
cargos
tiverem
sido
reestruturados.
Parágrafo único: O disposto neste artigo não
se aplica aos proventos da inatividade ou
disponibilidade.
Sala das Comissões, em 13 de setembro de
1948: – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
Vergniaud Wanderley, Relator, vencido em relação
ao pronunciamento da Comissão quanto às emendas
ns. 8, 13, 14, 21, 24, 28, 31, 36 e 57. – Ferreira de
Souza, com restrições: – Arthur Santos, de acôrdo
com a declaração de voto. – Augusto limeira. – Lúcio
Corrêa. – Filinto Muller. – Etelvino Lins, de acôrdo
com a declaração de voto do Senador Arthur.
Santos.
PARECER
Nº 1.003, de 1948
DA COMISSÃO DE FINANÇAS, SOBRE O
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 326-48.
Relator: Sr. Alvaro Adolpho.
1. O reajustamento dos vencimentos e salários
do pessoal da União, a que o projeto da Câmara
dos Deputados nº 326, provê, resulta do
imperativo das circunstâncias que o atual custo

da vida impõe àqueles recebem estipêndio
dos cofres públicos. Reveste, por isso, a
maior importância, na conjuntura em que
se encontra o país, a braços com uma profunda
crise interna de desajustamento econômico;
que a todos afeta, sobre tudo aos que
vivem
da
remuneração
do
trabalho.
A iniciativa do govêrno reflete, sem dúvida,
a preocupação de asseguras melhores condições
de vida aos servidores da nação, dentro
de certas limites e das possibilidades da
receita
orçamentária,
como
resulta
da
exposição de motivos anexa à mensagem
presidencial.
Com a elevação de todos os padrões do
custo da vida, no ritmo que a espirai da inflação
vem assinalando, não seria possível deixai
de considerar a situação em que se encontra
o funcionalismo público, mesmo tendo em conta
o volume de recursos, que a verba orçamentária
do pessoal vem absorvendo no cómputo geral
da despesa, em tão grande desproporção com o
que o país precisa despender em despesas
reprodutivas tão essenciais à recuperação nacional,
pelo desenvolvimento das forças de produção.
Estamos diante de uma verdadeira diatese
do Orçamento da União, que também atinge
aos Estados e Municípios, em que as dotações
com o pessoal vêm prejudicando o investimento de
meios suficientes ao incremento das fontes
de riqueza ao país. É um mal que está a exigir
os corretivos necessários para uma melhor revisão
nos quadros do serviço público. Mas, a
complexidade de uma reforma de tal monta não se
comporta numa lei de reajustamento de
remunerações, com o caráter de emergência da
que ora se elabora, em que não são considerados
outros aspectos estruturais da organização
administrativa
A marcha da inflação tem resisti do a tôdas
as medidas de compulsão; notadamente no
setor dos gêneros de alimentação, e o esforço
de
produção
no
mercado
interno
tem
sido insuficiente para diminuir ou neutralizar
e elevação dos preços das utilidades, agravando
o problema da economia doméstica dos
que
recebem
rendimentos
limitados.
Não
tem sido por outra razão que o governo tem
atendido aos reclamos dos seus servidores,
aumentando vencimentos e salários em 1943
e 1945. Não fóssem essas circunstâncias que
nos obrigam a continuar numa política que
vem impedindo a solução dos problemas
de base do país e certamente não seria
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de aconselhar a majoração proposta. Temos vivido a
aplicar paliativos, para males que se não curariam
sem o ataque às causas da crise permanente em
que se debate a nossa economia, na sequência de
flutuações que Normano assinala como uma das
características da produção brasileira.
A elevação do nível de vencimentos e salários
de uma classe tão numerosa como é a dos
servidores da União não será, seguramente, o
remédio para as dificuldades em que vivem. Não
podemos ter ilusões sôbre os efeitos das medidas
que a ela vai determinar embora representem um
desafogo aos que têm necessidades prementes a
atender. Não é impunemente que se contrariam leis
econômicas naturais. A reação inflacionária se fará
sentir em seguida sôbre a economia dêsses próprios
servidores pelo aumento aos meios de pagamento e
a elevação consequente dos níveis de salário das
atividades privadas. A solução seria outra e estaria
no desenvolvimento da produção, que forçaria a
baixa dos preços no mercado interno e traria a
euforia econômica para todo o país. É verdade que
há a considerar, o aumento progressivo das rendas
públicas, que se vem acentuando mais nestes
últimos anos, aliás, em harmonia com o crescimento
constante dos orçamentos de todos os povos
modernos, ao que Cavagnari chama de crescendo
rossiniano, para mostrar a escala da ascenção
vertiginosa das despesas públicas, como se verifica
com os nossos orçamentos de 1945 e 1948, em que,
no primeiro, a receita foi de Cr$ 8.852.036.000,00 e
se eleva no corrente a Cr$ 14.597.520.000,00, ou
seja um aumento de cerca de 60% em quatro
exercícios. O volume que assumiu a Verba Pessoal,
porém, não tem permitido a execução de um
programa de equipamento do país com os
instrumentos de trabalho e produção necessários a
essa recuperação.
O
govêrno
justifica
mesmo,
pelas
possibilidades do aumento da receita, a iniciativa
do reajustamento. Temos de nos louvar
nos dados que nos dá desde que não
podemos dispôr, no curto espaço de tempo que
nos
foi
reservado,
de
outros
elementos de informação sôbre a proposta
encaminhada à Câmara dos Deputados. Temos
de continuar a legislar em matéria de
organização
do
serviço
público,
pelos
métodos
empíricos
que
a
pressão
das
circunstâncias
nos
impõe,
quando
o
assunto,
pela
sua
importância
e pelos reflexos que poderá ter sôbre o
sistema
financeiro
e
a
economia
do

país, estsasva a exigir do Senado, como órgão
de revisão, um exame mais detido, pelo
menos
no
sentido
de
melhor
atribuição
dos proventos aos servidores, tendo em
vista os principios normativos do estatuto do
funcionalismo e os limites fixados na proposta do
Govêrno.
2. A mensagem do Sr. Presidente da
República e a exposição de motivos do DASP
acentuam que a despesa com o reajustamento
dos vencimentos e salários do pessoal civil e
militar se comporta dentro das previsões da
receita, já para o corrente exercício, já para
os exercidos futuros, pelo desenvolvimento que
vêm tendo as fontes de renda, orçamentária, sem
ter de recorrer a novos aumentos, de impôsto.
Essa espectativa, nas conjecturas oficiais, se funda
em que se pode contar com uma arrecadação
êste ano a mais e um excesso aproximado de vinte
por cento sôbre o orçado, o que permitirá com
os recursos próprios do exercício suplementar
a despesa que o projeto acarreta. Tendo por
base que êsses aumentos se elevam anualmente a
Cr$ 1.600.000.000;00, que é a estimativa do
DASP, serão precisos para os cinco meses do
corrente exercício, a contar de agôsto, setecentos
e cinquenta milhões de cruzeiros. Conta o
Govêrno com a tendência de crescimento constante
da arrecadação, como vimos e se observa
dos exercícios anteriores, com o desenvolvimento
das relações de troca, acarretando sôbre
remessas para o exterior, com aumento, quanto
aos impostos de consumo e renda, com o
novo impôsto a elevação das tarifas aduaneiras,
com o aumento crescente do impôsto sôbre a
renda, melhorando o sistema de cobrança e
evitadas as causas da evasão, e ainda com
a reversão aos cofres públicos de parte
da majoração concedida ao funcionalismo, em
virtude do ritmo mais acelerado que tomarão os
negócios e o maior volume dos meios de pagamento
no comércio interno, forçando melhor arrecadação
de impostos.
A Câmara dos Deputados, em meses de
exaustivo trabalho, realizou um trabalho notável
de reajustamento, ora mantendo a proposta,
ora elevando-a, com o intuito evidente de
melhorar a sistemática do regime que vinha sendo
seguido e guardando o limite dos recursos
previstos
naquela
proposta.
Há,
porém,
grande número de situações que não foram
atendidas,
sobretudo
pelo
tratamento
desigual concedido a certas classes de funcio-
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nários e injustiças não reparadas. O princípio de que
a função da mesma natureza e categoria devem
corresponder proventos equivalentes nem sempre foi
seguido. Por outro lado, tendo sido admitido certo
critério de uma média percentual para os aumentos,
não foi respeitado em grande número de casos, a
que foram dadas soluções de algum modo
arbitrárias.
Daí o volume de emendas que o projeto
recebeu no Senado. Em regra, essas emendas
compreendem dois grupos, as de caráter estrutural,
visando modificar o sistema do projeto, e as que
importam reperação de direitos tidos como
prejudicados pelo projeto ou não previstos por êste e
têm por fim assegurar melhores vencimentos ou
salários a certas classes de funcionários, algumas
delas mal consideradas nas leis de aumento, ou
ainda porque tivessem sido contempladas abaixo
daquela média. Há, ainda, certo número de emendas
de matéria estranha ao projeto que não poderiam ser
admitidas, até por exclusão regimental.
Por outro lado, há na reclassificação dos
padrões, quer do projeto, quer do anteprojeto do
DASP, nivelamentos de cargos e funções
incompatíveis com os princípios fundamentais, que
informam o serviço público, como os da hierarquia e
equivalência de proventos para os cargos da mesma
categoria funcional ou de igual ou maior importância
e rendimento, como se dá com o tratamento
dispensado, ao magistério, que foi sempre e
injustamente relegado a padrões inferiores, em
comparação com outros cargos de menor
significação nos quadros do funcionalismo mais bem
remunerado.
3. O projeto, que se destina especialmente ao
reajustamento dos vencimentos e salários, não tem
especificamente objetivos de reestruturar quadros,
cargos ou carreiras, em função dos vencimentos.
Para chegar a êsse fim foi adotado o critério de uma
única escala de valores para as diversas classes da
hierarquia funcional. Seria um meio de racionalizar o
estipêndio dos servidores, uma vez guardada a
média prevista dos aumentos, nunca inferior a 30%,
como sugere a exposição de motivos. Entretanto,
verificam-se vários casos em que a majoração não
se mantém nessa proporção, como veremos adiante,
no exame das emendas.
O projeto, adotando o sistema proposto
pelo
DASP,
estabeleceu
uma
escala
alfabética
geral
de
vencimento

até o padrão tecto e outra escala de referências
numéricas de salários. Os atuais padrões numéricos
de vencimentos são transformados em padrões
alfabéticos correspondentes, segundo a equivalência
proposta, entre aquêles e êstes. Não haverá mais
padrão de vencimentos além de O, com Cr$
8.400,00 mensais, ressalvados os direitos adquiridos
dos ocupantes atuais dos padrões superiores. As
referências de salário vão de 1 a 31, cabendo a êste
Cr$ 8.400,00 mensais e àquele Cr$ 40,00.
O projeto, para cargos de chefia ou direção,
que manda sejam exercidos sempre em comissão,
estabelece vencimentos segundo os símbolos
alfabéticos que adota, do mínimo JC, equivalente a
Cr$ 3.620,00 ao máximo UC, percebendo Cr$
13.900,00. Observa-se aqui uma anomalia no
projeto, quando atribui os mesmos vencimentos para
os cargos de comissão e para os efetivos
correspondentes. O vencimento do padrão JC é o
mesmo do padrão J; o do padrão OC, o mesmo do
padrão O. De sorte que, quando designado o
ocupante do padrão O, por exemplo, para exercer
cargo de chefia ou direção do padrão OC, não terá
direito a outra vantagem, porque o projeto também
não admite função gratificada. Não poderá haver
estímulo, nem interêsse do funcionário naquelas
circunstâncias, para exercer o cargo em comissão. A
consequência
será
que
somente
convirá
desempenhar cargos de chefia ou direção
funcionários de padrões inferiores, o que pode
contrariar o princípio da hierarquia e mesmo
prejudicar o serviço público, em que sempre se
atribui o exercício de tais cargos aos funcionários de
categorias mais elevadas da carreira, pela sua
experiência e autoridade funcional.
Neste ponto, o projeto afastou-se do
anteprojeto do govêrno, que mantinha as funções
gratificadas do serviço público, com os respectivos
índices, correspondentes aos valores mensis de
cada uma delas. Não nos parece que haja
conveniência em extinguir essas funções, até mesmo
por uma questão de economia. Neste caso porque,
estando os cargos, de direção e chefia sujeitos ao
tempo integral, em virtude do art. 22 da Lei nº 284,
de 28 de outubro de 1936 e art. 268 do Estatuto dos
Funcionários Civis, podem os mesmos perceber
vencimentos superiores ao do seu próprio padrão,
desde que não exceda o aumento de 100% como
dispõe o Decreto-lei nº 5.936, de 28 de outubro de
1943.
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4. Observer-se que ao projeto da Câmara
dos Deputados falta a autoridade legislativa
para a despesa correspondente ao excesso
resultante do reajustamento de vencimentos
e salários, cujo pagamento não poderia o
Poder Executivo realizar sem a chancela
legal, nos têrmos da Constituição, e o crédito
necessário.
5. Antes de ser distribuído ao relator da
Comissão de Finanças, o eminente presidente
desta
convocou
uma
reunião
conjunta
das Comissões de Constituição e Justiça, das
Fôrças Armadas e de Finanças do Senado, com
o fim de, em reunião preliminar e secreta,
ser adotada uma orientação para a votação do
projeto, ficando deliberado: a) tomar como base
de discussão o projeto aprovado pela Câmara
dos Deputados; b) rejeitar emendas que
tenham
caráter
estatutário
ou
normativo,
exceto nêste último caso, quando absolutamente
necessárias
à
inteligência
dos
padrões
de vencimentos, proventos ou pensões previstos
no próprio projeto e c) ter em vista que um
projeto de aumento reajustamento de vencimentos,
não poderá ser obra matemáticamente perfeita, dada
a diversidade de elementos e interêsses a
serem atendidos. Assim, emendas que visem
corrigir imperfeições, em casos individuais,
deviam
ser
sacrificadas
em
proveito
da
manutenção
do
texto
geral,
salvo
nos
casos em que haja grave injustiça ou êrro
inaceitável.
A douta Comissão de Constituição e Justiça já
havia examinado o projeto, nos seus aspectos
constitucionais e legais, tendo opinado sôbre as
emendas apresentadas, em plenário, das quais 23
com parecer favorável, deixando as demais para
exame da Comissão de Finanças, por encerrarem
matéria da competência especial desta.
Perante a Comissão de Finanças foram
apresentadas mais 36. Tôdas essas emendas
estão classificadas no quadro anexo, com
referência ao dispositivo do projeto a que dizem
respeito.
6. Vejamos, pela ordem do projeto, as
emendas que nos foram dadas a examinar. Tivemos,
por vêzes, de nos referir a emendas apreciadas pela
douta Comissão de Constituição e Justiça, tôda a
vez que incidiam, também na competência específica
da Comissão de Finanças, por se tratar de matéria
correlativas. Não nos moveu a íntenção de intervir no
raio de ação daquêle alto sodalício, que é a guarda
vigilante da Constituição e das leis.

7. Ao art. 2º:
EMENDA Nº 1
Senador Vergniaud Wanderley.
A presente emenda. manda suprimir o § 2º
que veda se adote para base de confronto ou
referência a remuneração dos cargos, carreiras e
funções suplementares ou extintas. A Comissão
Mista da Câmara dos Deputados nenhuma
observação fez acêrca dêste dispositivo, que
manteve sem alterações.
Aceitamos a emenda. De fato o dispositivo do
parágrafo 2º ficaria inaplicável uma vez que a
remuneração dos cargos públicos, pela Constituição,
é matéria privativa do Poder Legislativo e êste não
pode restringir a sua competência senão pela lei
constitucional. O Executivo por si só não tem
poderes para estabelecer remuneração com bases
em padrões ou referências.
Êsse confronto, tendo por fim, por exemplo,
equiparar vencimentos para estipendiar serviços
iguais, só pode ser feito no momento da elaboração
da lei, uma vez que a Constituição não permite
delegação de poderes.
EMENDA DO RELATOR Nº 108
Uma lacuna precisa ser preenchida no art. 2º
quanto aos vencimentos dos Oficiais Generais das
Fôrças Armadas, cujos vencimentos não têm padrão
ou símbolo que indique o respectivo valor. Redija-se
o parágrafo único dêsse artigo, como segue:
"Parágrafo único. Excetuam-se do disposto
neste artigo:
a) os subsídios do Presidente, do VicePresidente da República e dos Membros de
Congresso Nacional, bem como os vencimentos dos
Ministros de Estado, os quais obedecerão aos
preceitos constantes da lei ou resolução que os fixar;
b) os venicmnetos dos Oficais Generais das
Fôrças Armadas, os quais constam do artigo 8º".
Ao art. 3º
EMENDA Nº 3
Senador Henrique de Novaes.
A emenda substitutiva do Senador Henrique
de Novaes, embora possa parecer que altera
o sistema do projeto que estabelece o
padrão tecto "O" e transforma nêsse mesmo
índice alfabético os padrões P, Q, R e S,
está em harmonia com o sistema que
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vinha sendo seguido depois da Lei nº 284, de 28 de
outubro de 1936.
Entendemos que o limite tecto do projeto na
letra "O" é medida salutar, porque visa impedir a
expansão das despesas pelas promoções e acessos.
O limite de vencimentos estabelecido é mesmo o
máximo que comportam as snsossas possibilidades
orçamentárias e deve ser mantido. Entretanto são
perfeitamente procedentes os argumentos do ilustre
autor da emenda, quando observa a situação em que
ficariam os titulares dos padrões P, Q, R e S com a
diminuição que lhes seria infligida, depois de terem
atingido os mais altos degraus da carreira. Não se
trata de redução de vencimentos, mas de diminuição
na categoria funcional que desfrutam e que lhes é
assegurada pela lei.
Convém observar que na sistemática do
Estatuto do funcionalismo civil o vencimento é
apenas um dos direitos do funcionário e um dos
elementos da carreira. Há que considerar outros,
como o princípio hierárquico, o direito de acesso e a
inatividade, por exemplo.
A incorporação dos vencimentos, se atende
ao aspecto pròpriamente financeiro do caso, por
assegurar ao funcionário a situação em que está,
quanto à remuneração, não basta. A hierarquia é
fundamental em qualquer ordem administrativa. A
unificação que o projeto estabelece dos padrões P,
Q, R e S em um símbolo só não deixa de afetar êsse
princípio substancial de organização do serviço
público.
Não vemos nenhuma vantagem na
transformação que o projeto contém, constituindo até
êrro de técnica a alteração proposta, quando o de
que se cogita não é de extinção dos cargos, mas dos
padrões P, Q, R e S, ao mesmo tempo em que fica,
assegurada aos titulares dêstes a situação em que
se encontram. Desta maneira, estão atendidos os
objetivos da emenda porque os atuais ocupantes
continuam, como estão; com os mesmos direitos e
regalias e não se comete a injustiça de se rebaixar
todos os funcionários em fim de carreira, a padrão
inferior.
Somos de parecer que a emenda seja aceita,
com a subemenda.

dor Henrique de Novaes, que mantém os
venicmentos atribuídos aos padrões P, Q, R e S,
sem os fragmentos, como fazia o projeto, pelo qual
deviam ser pagos êsses proventos em duas partes,
sendo uma correspondente à letra tecto O e a outra
como diferença a mais. Temos a impressão que o
eminente autor da presente emenda se equivocou,
ao apresentá-la, por entender que os titulares dêsses
padrões ficariam em situação privilegiada, quando,
ao contrário, são tratados pelo projeto no mesmo pé
de igualdade que os demais funcionários, e até iam
ficar pelo ante projeto diminuídos em sua categoria
funcional, colocados em padrão inferior, muito
embora sem perda de direitos patrimoniais que a lei
lhes assegura em qualquer caso. Foi objeto da
emenda do preclaro Senador H. Novaes,
apresentada para que não se modificasse a situação
em que estavam.
EMENDA Nº 2 (item II)
Senador Fernandes Távora
EMENDA Nº 44
Senador Attilio Vivacqua, Ernesto Dorneles e
Francisco Gallotti

As
emendas
propõem
incluir
no
padrão O do artigo 3º os ocupantes do padrão
numérico
26,
que
desaparece
com
o
reajustamento.
Realmente o agrupamento dos padrões
numéricos 24, 25 e 26 na letra N, a que se
nivelaram, prejudicou os ocupantes do padrão 26,
que tiveram um aumento menor que os demais
adjacentes, tanto inferiores, como quanto ao padrão
limite. A percentagem atribuída aos do padrão, 20
ficou muito aquém. Isto está em desacôrdo com o
sistema do reajustamento e o critério percentual
adotado, em virtude do que o enquadramento dos
padrões numéricos nos equivalentes alfabéticos se
deve dar tendo em vista a maior aproximação quanto
ao padrão mais alto. Como o vencimento do número
26 da escala numérica está mais próximo do
correspondente à letra O que da letra N, pelo
EMENDA Nº 72
princípio adotado da maior aproximação, êsse
enquadramento se devia dar na letra O. Bastaria
Senador Villasbôas
mesmo a circunstância do padrão 26 ficar entre O e
N, para que, no sistema do projeto, devesse ser
A emenda manda suprimir o parágrafo 2º do equivalente a O. O contrário implicaria em diminuir,
artigo 3º. Está prejudicada uma vez aprovada a do Sena- quando o de que se cogita é aumentar, segundo uma
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média percentual. Ao tempo em que o aumento das
classes N e O foram de 37,9% e 40%,
respectivamente, o projeto atribuiu apenas mais
26,84% ao padrão 26.
Só
por
um
equívoco
em
cálculo
aritmético se explica a desigualdade em prejuízo
desta
última
classe.
Observe-se
que
o
vencimento atual do padrão 26 é de Cr$ 5.700,00, o
de N de Cr$ 5.250,00 e o de O, Cr$ 6.000,00 Tornase claro, no sistema do projeto, que seria
injusto deixasse o padrão 26 de ser enquadrado em
O, mais alto em relação ao qual a diferença e
menor.
Aliás, o que acresce, no cômputo geral da
despesa com a fusão do padrão 26 na letra O é
relativamente muito pequeno. Uma vez que se
admite um critério de média proporcional para o
reajustamento, deve-se atender, quando não seja
possível a identidade de situação ou igualdade de
vencimentos, ao menos à maior aproximação, para
se evitarem prejuízos de uns em benefício de
outros.
Somos pela aceitação das emendas, com a
fusão em uma só.
EMENDAS Nº 75
Senador Vergniaud Wanderley
A emenda do nobre Senador Vergniaud
Wanderley pretende substituir o vencimento do
padrão M, de Cr$ 6.000,00 pelo de Cr$
6.400,00. Realmente na proposta do govêrno o
padrão
M
correspondia
a
esta
última
importância. Mas, foi do reajustamento a que
procedeu a Câmara dos Deputados, nos
vencimentos de tôdas as classes, carreiras e
quadros, que pôde caber a êsse padrão o
equivalente em moeda que lhe foi atribuído, depois
de calculada a despesa nos limites previstos para o
aumento global, tendo em vista que a elevação de
proventos devia obedecer a uma certa média
percentual.
A alteração do valor de vencimentos de uma
letra da escala alfabética importará num aumento
que não se comporta na estimativa da proposta do
govêrno, de que o Congresso não se deve afastar
muito, sob pena de assumir uma grave
responsabilidade pelo excesso das despesas que
acarretar. Entendemos que, tratando-se de
enquadramento de certas classes de cargos, pode o
Senado reajustar situações, quando tenha havido
infração pelo projeto da norma estabelecida para os
aumentos. No caso da emenda, porém, essa
alteração seria mais profunda e contrariaria os intui-

tuitos da proposta do govêrno e o próprio sistema do
projeto.
Somos pela rejeição.
EMENDA Nº 76-A
Senadores Joaquim Pires e Ribeiro Gonçalves
A emenda altera o § 2º do art. 3º,
determinando que aos ocupantes dos padrões P, Q,
R e S seja pago, além da diferença de vencimento
que vão perceber, mais o adicional de Cr$ 1.000,00,
de dois, em dois anos, até o limite de Cr$ 3.500,00.
Além de estar a emenda prejudicada pela de nº 3, da
autoria do Senador Henrique de Novaes, viria criar
no sistema do projeto uma inovação incompatível
com o dêste. Além das vantagens dadas pelo
aumento, ficariam êsses titulares com direito a um
suplemento de remuneração progressiva, que iria
sendo incorporado de dois em dois anos aos
respectivos vencimentos.
Somos pela rejeição.
EMENDA Nº 76
Senadores Joaquim Pires e Ribeiro Gonçalves
A presente emenda estende aos ocupantes dos
padrões numéricos 30 e 31, acréscimos semelhantes
aos da emenda nº 76-A, sendo Cr$ 500,00 para a
referência 30 e Cr$ 1.500,00 para a 31.
As mesmas razões, que nos impedem de
aceitar a primeira, levam-nos a propôr a rejeição da
segunda.
9. Ao art. 4º:
EMENDA Nº 2 (item I)
Senador Fernandes Tavora
A emenda do nobre Senador Fernandes
Tavora tem por fim eliminar o parágrafo único do art. 4º.
Êste artigo estabelece a equivalência entre os atuais
padrões numéricos, que se extinguem, e os
padrões alfabéticos. Pela reclassificação a que deu
lugar, fundindo vários padrões numéricos em uma só
letra, como vimos quanto ao que ocorreu com a
emenda nº 2, item II, do eminente colega Senador
Tavora, aceita pelo relator, várias reclamações foram
agitadas na Câmara e no Senado, com o fim de corrigir
certas desigualdades e infrações ao critério percentual
adotado para o enquadramento de uns padrões
em outros. Foi, talvez, um dos passos mais difíceis
a vencer na elaboração do projeto, pelo número de
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funcionários atingidos com essa conversão
de índices de vencimentos. Se o ilustre autor
da emenda nº 2 (item II) tinha razão, quando
pleiteava melhor tratamento para os titulares
do padrão 26, não o tem no caso do item I, em
que propõe a supressão do parágrafo único do artigo
4º. Não só pela orientação que admitiram as
Comissões reunidas, em manter o projeto da
Câmara, salvo os casos de exceção, mas
ainda porque não procede a justificativa da emenda,
nesta parte, deve ser mantido o dispositivo do
projeto.
Quando a Câmara dos Deputados mandou
pagar aos ocupantes dos cargos dos padrões
30 e 31 a diferença de Cr$ 500,00 para o primeiro e
Cr$ 1.500,00, para o segundo, foi exatamente
para que não ficassem em desigualdade de
situação, quanto aos demais, uma vez que se
permanecessem apenas com os vencimentos do
padrão teto O, o aumento que teriam seria de
menos de 10%, ao tempo em que a média
geral sempre foi superior a 30%. Não seria
exatamente beneficiado com o reajustamento
pequeno número de velhos funcionários em fim de
carreira, encanecidos no serviço público, ao
tempo em que o aumento relativo a outros
padrões iria três vezes mais. Nada mais injusto
seria O dispositivo do parágrafo único do art. 4º
não tem o sentido de estabelecer distinção em
favor de privilegiados, mas de evitar tratamento
desigual em prejuízo de servidores que sem êle
ficariam prejudicados em seus legítimos direitos de
participarem do benefício geral. Observe-se
que o projeto se refere a diferença de vencimentos,
justamente para significar que se trata de
aumento a que os ocupantes dêsses cargos fazem
jus.
Pela rejeição.
EMENDA Nº 43
Senadores Euclydes Vieira e Flávio Guimarães
A emenda dos nobres senadores Euclydes
Vieira e Flávio Guimarães manda incluir os
padrões numéricos 23 e 26 nas letras N e O da
tabela alfabética, respectivamente. Quanto ao
padrão 26, a emenda fica atendida pela aprovação
das emendas números 2 (item II) e 44, já
examinadas. Em relação ao que propõe a emenda
nº 43, da inclusão do padrão numérico atual 23
no alfabético N, em vez de M, como está no
projeto, as razões para a aceitação da emenda

são as mesmas expostas neste parecer quanto ao
enquadramento do padrão 26 na letra O. Também
neste caso, deve-se ter em canta o critério geral de
uma percentagem média de aumentos, para evitar
de-lei. A lei nº 284, que deu sistema sigualdade de
tratamento. Não é uma questão sòmente de
equidade, mas de sistema de reajustamento.
A emenda deve ser aceita.
EMENDA Nº 45
Senador Francisco Galotti
A emenda do nobre Senador Francisco Gallotti
tem por fim a inclusão do padrão numérico atual 12
no padrão alfabético J, em vez de I, como está no
projeto. É também uma correção que se faz
necessária à reclassificação efetuada. No caso, há a
considerar que o padrão numérico 12 percebe o
vencimento de Cr$ 2.400,00, equivalente ao que tem
a atual referência XXIV. E enquanto esta referência
assinalada em algarismos romanos se converte na
referência de salário 26 tabela do artigo 7º do
projeto, a do padrão 12 passaria a ser equivalente ao
padrão alfabético I. A nova referência 26 tem o
vencimento de Cr$ 3.620,00, enquanto o padrão I
tem o de Cr$ 2.990,00. A diferença de tratamento é
flagrante, se compararmos as referências atuais 12 e
XXIV. Ao tempo em que o aumento para esta vai a
50,83%, a que corresponderia seria apenas de 20%
abaixo, portanto, da média admitida pela exposição
de motivos do govêrno para base do reajustamento.
Ocorre ainda que o aumenta de despesa com a
readaptação da emenda é de Cr$ 740.880,00 por
ano.
Somos de parecer que a emenda seja
aprovada.
EMENDA Nº 42
Senador Waldemar Pedrosa
A emenda do eminente colega Senador
Waldemar Pedrosa importaria numa alteração
substancial nos quadros de Contador e Oficial
Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério
da Fazenda. De um lado porque manda
restaurar a equivalência de categorias de
cargos alterada em virtude de lei do presente
Congresso, para atender a situações de
desigualdade e a injustiças que vinham do regime
passado, em prejuízo de servidores do Ministério da
Fazenda, com os mesmos direitos que certa ordem
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de funcionários beneficiados com tratamento
de exceção. Admitida a emenda ficariam frustados
os efeitos da Lei nº 200 de 30 de dezembro de 1947,
e novas desigualdades seriam criadas, com o
mesmo caráter odioso do regime anterior a essa aos
quadros do funcionalismo civil, na sua função
estatutária, dispôs que a função da mesma categoria
e natureza deviam caber iguais vencimentos,
sistematizando a retribuição devida aos servidores
públicos pelo critério da igualdade de equivalência
de proventos. Apesar de abolir o regime de
quotas, abriu uma exceção quanto a certos
cargos do Ministério da Fazenda, que percebiam
por êsse regime especial de remuneração, e
mandou incorporar aos vencimentos dos ocupantes
dêsses cargos as vantagens, que as quotas
lhes davam, por uma média de exercícios
anteriores.
A aceitação da emenda importaria em
restaurar aquele regime de desigualdade, o que está
em desacordo com a sistemática do Estatuto do
Funcionalismo, com a Lei nº 284 e a própria
Constituição. O reajustamento, que o projeto
estabelece com a unificação de padrões, segundo
uma escala de valores baseada na identidade de
categoria ou na maior aproximação de retribuição de
uns padrões para outros, entre os extremos da
tabela, seria subvertido com a aprovação da
emenda, além do considerável aumento de despesa
que a mesma acarretaria. Isto quanto aos
Contadores.
No
que
diz
respeito
aos
oficiais
administrativos, a lei 200 entendeu mandar
atribuir a estes servidores os mesmos benefícios
concedidos aos contadores e guarda-livros,
reparando a injustiça de tratamento que vinham
tendo. Essa reparação para ser completa
poderia importar até na Indenização das diferenças
de vencimentos não percebidas, o que, entretanto,
não se deu. Apenas a Lei 200 mandou
fazer a equiparação de vencimentos a que tinham
direito, como lhes foi reconhecido pelo Congresso.
Não houve, em virtude dela, promoção ou acesso.
A própria diferença a mais de vencimentos
resultou de uma transferência de quadros e da
equiparação reparadora, pleiteada por aqueles
servidores desde há 14 anos, a contar da medida
de exceção que os prejudicou, para favorecer
aqueles que seriam novamente restaurados
pela emenda na situação privilegiada em que es-

tavam, e agora não se contentam com os aumentos
que vão ter, além daquelas vantagens que o
parágrafo único do art. 23 da Lei nº 284 lhes
garantiu.
Observe-se que a Lei nº 200 não teve por fim
o aumento de vencimentos de classe ou quadros de
funcionários. Foi apenas uma reparação e
reivindicação de direitos, que haviam sido
desprezados. A aprovação da emenda viria trazer
novos casos de reclamação e reparação.
Pelo seu próprio caráter, quando pretende um
novo reagrupamento de padrões numéricos, para
tôda a escala e eleva os limites que o projeto
estabelece, na correspondência entre uns e outros,
está a emenda em desacôrdo com o que resolveram
as Comissões reunidas, para dar método à votação.
Somos pela rejeição da emenda.
EMENDA Nº 85
Senador Ivo d'Aquino
A emenda do eminente Senador Ivo d'Aquino
tem o objetivo de dar melhor solução ao caso dos
cargos em comissão e preencher uma lacuna do
projeto quanto a funções gratificadas.
O projeto dispõe, no art. 6º que os cargos de
chefia e direção serão sempre exercidos em
comissão e corresponderão aos símbolos e valores
mensais de tabela discriminativa, em que a cada
símbolo compete a importância do vencimento. Já
vimos, nas observações gerais dêste parecer, que há
no projeto a anomalia de atribuir os mesmos padrões
de vencimentos aos cargos de comissão e aos da
efetividade. Êsse sistema, que contraria o espírito do
Estatuto do Funcionalismo, sobretudo porque leva às
funções de chefia e direção os menos aptos que
estão nos postos inferiores da carreira, uma vez que
não convém o exercido dêles àqueles que têm na
efetividade os mesmos níveis de vencimentos, e a lei
não lhes assegura outras vantagens, além de
importar num defeito grave do sistema, se agrava
pela falta de funções .gratificadas, que o projeto não
aproveitou da proposta do govêrno.
A emenda do Senador Ivo d'Aquino
que, de certo modo, restaura o anteprojeto
enviado
à
Câmara
com
a
mensagem
presidencial, mantém os cargos de comissão
diferenciados por índices numéricos de 1 a 5,
a que atribui vencimentos, pela ordem de-
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crescente da importância da função. Os cargos,
a que corresponde o provento mais elevado,
de Cr$ 15.000,00, do símbolo CC1, por
exemplo, compreendem os de Chefe de
Policia, Diretor Geral da Fazenda Nacional,
Chefe do Gabinete Civil do Presidente da
República, Diretores Gerais do Conselho Nacional
do Petróleo, Águas e Energia Elétrica e
Departamento
Administrativo
do
Serviço
Público.
Por outro lado, a emenda restabelece
as funções gratificadas, segunda tabela de
símbolos
e
valores
que
dispôs
em
ordem decrescente e a que se refere a
relação anexa, com a discriminação de tôdas
elas.
Tanto o anteprojeto do governo, como
o da Sub-Comissão Mista da Câmara, que a
Comissão do Serviço Público daquela Casa do
Congresso aceitou, contém o que a emenda
restaura,
com
modificações,
sobretudo
quanto
a
vencimentos
que
nesta
foram
reduzidos.
Somos
pela
aceitação
da
emenda
tanto mais quanto a mesma traz redução da
despesa, pela diferença entre o que o projeto
estabelece e o que os quadros anexos
apresentam.
Há ainda a consideração, em favor da
emenda, de que, estabelecendo o seu § 5º a
obrigatoriedade
do
tempo
integral,
haverá
ainda economia na remuneração, uma vez
que o Decreto-lei nº 5.936, de 28 de outubro de 1943
que regula o vencimento do tempo integral,
autoriza o pagamento desta até o limite de
100%
11. Ao art. 7º.
EMENDA Nº 40
Senador Joaquim Pires
A
emenda
manda
estender
aos
extranumerários mensalistas da Estrada de Ferro
Central do Brasil as referências de salários do § 1º
do art. 7º e § 1º do art. 12 do projeto.
Pela rejeição da emenda, uma vez que o
reajustamento do projeto não compreende as
autarquias.
12. Ao art. 8º.
EMENDA Nº 4
Senador Pinto Aleixo
A presente emenda está prejudicada pela
Emenda nº 93 do Senador Ivo d'Aquino.
13. Ao art. 10.

EMENDA Nº 84
Senador Ismar de Góes
A emenda do nobre Senador Ismar de Góes
se destina a corrigir a redação do projeto, por uma
questão de mudança de nomenclatura, por fôrça do
Decreto-lei nº 8.442, de 26 de setembro de 1945.
Onde se lê simplesmente: músico de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª
classe, diga-se: 1º sargento músico 2º sargento
músico, 3º sargento músico e cabo músico.
Pela aceitação da emenda.
14. Ao art. 15.
EMENDA Nº 5
Senadores Attillo Vivacqua, Vergniaud
Wanderley e Evandro Vianna
A emenda manda reajustar desde logo os
proventos da disponibilidade, melhorando, assim, o
projeto, quando dispõe sôbre a revisão dêsses
proventos.
Somos pela aprovação da emenda.
EMENDA Nº 50
Senador Lucio Corrêa
A emenda do Senador Lucio Corrêa, no
mesmo sentido que a anterior, foi considerada
prejudicada, pela douta Comissão de Constituição e
Justiça.
15. Ao art. 16.
EMENDA Nº 26
Senador Dario Cardoso
A emenda aumenta de modo ponderável a
despesa com relação ao projeto, quanto aos
proventos da inatividade dos servidores que
percebem vencimentos de Cr$ 5.000,00 em diante.
Convém observar que, no exame da própria
tabela que acompanha a emenda se vê como os
servidores inativos não têm sido esquecidos, tôda
vez que ocorre o reajustamento de vencimentos no
sentido de aumentar a remuneração a que têm
direito.
O projeto, na tabela que contém, consigna a
elevação dêsses proventos.
A emenda do eminente Senador Dario
Cardoso se deve coordenar com a emenda nº 9, de
autoria do Senador Dornelles, em que o aumento de
despesa é menor e em que se estabelece uma justa
percentualidade, que deve ser aceita de preferência
ao método seguido pela Emenda nº 26.
Somos pela rejeição da emenda.
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EMENDA Nº 09
Senador Ernesto Dornelles
A emenda substitutiva do nobre Senador
Ernesto Dornelles manda aplicar ao Pessoal
Inativo, constante da Tabela de Aumento do
art. 16, em vez do quantum fixo constante
daquela tabela de discriminação de aumentos,
uma percentagem de 35%, 30% e 20% sôbre
os proventos superiores a Cr$ 5.000,00. A
tabela do projeto torna fixo o aumento dêste
último
provento
em
diante,
mandando
pagar, respectivamente, Cr$ 1.500,00, Cr$ 1.100,00
e
Cr$
750,00
conforme
a
data
da
inatividade.
Somos pela aprovação da emenda, que
está mais em harmonia com o sistema do
projeto, de assegurar aos servidores uma
média percentual sôbre o que percebem. Aliás,
a Subcomissão Mista da Câmara dos Deputados
havia
se
decidido
pela
fórmula
adotada
pela emenda que não traz aumento ponderável
de
despesa
e
melhora
um
pouco
o
tratamento
concedido
a
velhos
servidores
inativos.
EMENDA Nº 6
Senadores Flávio Guimarães e Evandro Vianna
A emenda dos nobres Senadores Flávio
Guimarães e Evandro Vianna propõe regular os
proventos da inatividade dos servidores da União,
bem como da Reserva Remunerada e Reformados,
por um acréscimo de dois terços do aumento que é
concedido aos servidores civis e militares. A emenda
não pode ser aceita porque está em desacôrdo com
o sistema do projeto, que atende melhor ao próprio
interêsse dos inativos.
Para mostrar os inconvenientes de ordem
administrativa que traria a aprovação da emenda,
basta mencionar, o fato de que o dispositivo proposto
deixaria à administração o encargo de recalcular,
"per capita", todos os proventos atualmente pagos
aos inativos. Isso significa um empreendimento
complexo em face da multiplicidade dos proventos,
resultantes da grande quantidade de aposentadorias
concedidas em épocas diversas e à base de diversos
padrões de vencimentos. E’ oportuno lembrar que,
em razão mesma dessa diversidade, foi acrtado o
critério stabelecido pela Câmara dos Deputados,
quando discriminou, em tabela, a majoração dos
proventos, segundo a época da aposentadoria e a
ordem do escalonamento.

Maiores inconvenientes sobrevirão, todavia,
em prejuízo dos próprios inativos, se se confrontar o
novo critério como que foi adotado na tabela da
Câmara dos Deputados. Sob êsse aspecto, cumpre
mencionar particularmente os que, pela referida
tabela, foram aposentados até 1938. Em tal hipótese,
torna-se extemporâneo o confronto dos proventos
com os vencimentos correspondentes aos padrões
em que, naquela época, passaram os servidores à
inatividade. Assim, a prevalecer o critério da
emenda, os inativos mais antigos ficariam
prejudicados com o acréscimo de apenas 2/3 dos
padrões em que foram aposentados.
Somos, assim pela rejeição da emenda.
EMENDA Nº 8
Senador Augusto Meira
A emenda do eminente Senador Augusto
Meira, que envolve definição constitucional, foi
julgada prejudicada pela douta Comissão de
Constituição e Justiça, com á aprovação da emenda
do Senador Etelvino Lins que manda suprimir o § 5º
do art. 16.
Êsse dispositivo realmente não cabe no
projeto, ante o disposto no artigo 187 da
Constituição.
Fica assim prejudicada a emenda.
EMENDA Nº 7
Senadores Attilio Vivacqua e Vergniaud Wanderley
A emenda manda ressalvar que no cômputo
do provento ou vencimento, de que cogita o § 2º do
art. 16, não se incluirão os documentos de cargos
legalmente acumuláveis.
Apesar de reputarmos desnecessário o
esclarecimento que a emenda trás, uma vêz que da
própria Constituição resulta que os servidores
inativos ou reformados têm direito a perceber
quaisquer vantagens que possam ter em cargos
legalmente acumuláveis, somos pela aprovação da
emenda.
EMENDA Nº 19
Senador Joaquim Pires
Somos pela aprovação da emenda, com a
seguinte redação, uma vêz que o prazo para a
apresentação dos titulos da inatividade à apostila é
mais do interêsse do servidor, com a seguinte
subemenda.
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SUBEMENDA DO RELATOR

tituição e Justiça está prejudicada em face da
aprovação da emenda nº 9, que fixou em 35%, 30%
e 20%, as percentagens a que a emenda número 75
se refere.
A emenda fica assim prejudicada.
16. Ao art. 17.

Art. ...Os reformados, inativos e pensionistas
ficam obrigados a apresentar seus títulos à
repartição competente, para apostila, no prazo
improrrogável de noventa (90) dias, a contar da
vigência desta Lei, sob pena de ser suspenso o
respectivo pagamento até que satisfaçam a
EMENDA Nº 10
exigência.
Não se justificaria, porém, instituir prazo para a
Senador Andrade Ramos
lavratura da apostila, com a cominação de
penalidade, o que contrariaria o sistema do serviço
Em que pese aos generosos intuitos do
público em vigor.
eminente autor da emenda, no amparo que visa a
dar aos aposentados e pensionistas, antigos
EMENDA Nº 18
servidores da nação, ou descendentes dêstes
servidores, que têm vivido quase ao desamparo
Senador João Villasbôas
pela insignificância das pensões que lhes são
atribuídas e que não se compadecem mais com o
Visa a emenda assegurar a reversão, na forma nível atual da vida, não nos parece possível aprovar
da lei, ao inativo, cujo provento é pago de a emenda.
conformidade com o padrão numérico do respectivo
O assunto exigiria um exame mais demorado,
cargo, obedecida a equivalência de padrões uma vez que não dispomos dos elementos de
informação necessários para calcular a despesa
estabelecida no art. 4º.
A reversão não é um direito. É concedida a que traria a emenda, que, aliás, já está em grande
critério da administração. Autorizada a reversão, a lei parte atendida no próprio sistema do projeto,
já dispõe que, de preferência, seja feita no cargo que melhora consideràvelmente a condição dos
anterior. Na indicação do cargo, serão naturalmente inativos. Quanto aos pensionistas a emenda nº 91
consideradas as transformações havidas, quanto à do Senador Ivo D'Aquino dá melhor solução ao
denominação, padrão, etc.
caso.
A emenda não pode ser aceita. Criaria
Somos pela inaceitação da emenda.
injustificadamente um direito e regularia matéria já
definida.
EMENDA Nº 11
EMENDA Nº 39
Senadores Vergniaud Wanderley e Etelvino Lins
A douta Comissão de Justiça já havia
aprovado, a emenda. Com a devida vênia,
entendemos que a emenda seria desnecessária
porque a Constituição já havia mandado respeitar os
direitos adquiridos, que em caso algum podem ser
postergados.
Somos, entretanto, pela aprovação da emenda.
EMENDA Nº 47
Senador Filinto Müller
A emenda do eminente, Senador Filinto Muller
foi rejeitada pela douta Comissão de Constituição e
Justiça; e de qualquer modo ficaria prejudicada pela
eliminação do § 5º do art. 16 a que se refere.
EMENDA Nº 75-A
Senador Vergniaud Wanderley
do

A
emenda
do
eminente
projeto na douta Comissão de

Senadores Evandro Vianna, Attilio Vivacqua,
Clodomir Cardoso, Filinto Muller e Vergniaud
Wanderley.
A emenda manda atribuir aos pensionistas do
Tesouro o aumento provisório de 15% às pensões
além de Cr$ 1.000,00. O projeto limita o aumento a
pensionistas ao máximo de 15% sôbre a pensão de
Cr$ 2.000,00.
Pelo projeto não haveria aumentos a
pensionistas que percebessem mais de Cr$
2.000,00. A emenda se justifica por isto
mesmo, dado o sistema adotado pelo projeto que se
funda em princípio de justiça e equidade. Fica,
entretanto, prejudicada com a aprovação da de nº
91.
EMENDA Nº 11-A
Senadores Evandro Vianna, e outros

A segunda emenda dos nobres autores da
primeira eleva de Cr$ 100,00 a Cr$ 300,00 o limite
superior das pensões que atualmente não atingem
essa importância.
relator
Pelos
mesmos
motivos
por
que
Cons- não podemos aceitar a emenda nº 10 do
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Senador Andrade Ramos, deixamos de dar a nossa
anuência a presente.
Não temos dados para calcular o excesso de
despesa no caso.
EMENDA Nº 38

18. Ao art. 22.
EMENDA Nº 36
Senador Evandro Vianna

A emenda do nobre Senador pelo Maranhão
Senadores Maynard Gomes, Pedro Ludovico, Flávio dispõe que o pagamento de proventos e pensões
Guimarães, Evandro Vianna e Pinto Aleixo
dos inativos seja efetuado independente de registro
prévio do Tribunal de Contas.
Não se justifica realmente a exclusão dos
A emenda não poderia ser aceita porque
pensionistas que percebem mais de Cr$ 2.000,00, ao contraria dispositivo expresso da Constituição, que
aumento proporcional assegurado às pensões pelo no art. 77 dá competência ao Tribunal de Contas
art. 17. Entretanto, a emenda está prejudicada pela para julgar da legalidade das pensões.
nº 91 no mesmo sentido, em que o aumento de 15%
Somos pela rejeição da emenda.
abrange as pensões superiores a Cr$ 2.000,00 sem
19. Ao art. 23.
limites.
EMENDA Nº 12
EMENDA Nº 64
Senadores Etelvino Lins e Olavo Oliveira
A emenda dos eminentes Senadores Etelvino
Lins e Olavo Oliveira, ao artigo 17, tem o mesmo
objetivo da emenda nº 91, do Senador Ivo d'Aquino,
que deve prevalecer, porque atende melhor aos
interêsses dos pensionistas.

Senador Villasbôas

A emenda manda suprimir o art. 23 do projeto
por inconstitucional, uma vez que entende o
eminente Senador Villasbôas, que os vencimentos
dos dirigentes e empregados das autarquias federais
não podem ser da competência do Poder Executivo.
Realmente, entre as atribuições do Chefe do Poder
17. Ao art. 20.
Executivo, discriminadas pela Constituição, não
estão as de criar emprêgos e fixar vencimentos de
EMENDA Nº 37
servidores federais. As autarquias têm, no regime
que lhes é próprio, os vencimentos e salários do seu
Senadores Maynard Gomes, Flávio Guimarães,
pessoal fixados pelo poder executivo em virtude de
Pedro Ludovico, Pinto Aleixo e Evandro Vianna
lei. Quanto à Estrada de Ferro Central do Brasil, por
exemplo, é o Decreto nº 3.306 de 1941, que criou e
A emenda manda acrescentar ao artigo regula aquela entidade autárquica.
20, que regula as contribuições do montepio militar,
Pela aprovação da emenda.
um parágrafo com o fim de revigorar o direito
que aos contribuintes do mesmo montepio em
20. Ao art. 25.
inatividade foi concedido pelo artigo 3º do Decreto-lei
nº 8.919, de 26 de janeiro de 1946. Trata-se de
EMENDA Nº 13
medida que se funda em princípios de assistência
aos servidores, militares inativos e aos seus
Senadores Etelvino Lins e Olavo Oliveira
herdeiros, como é tradicional no direito administrativo
brasileiro.
A emenda nº 13 ao art. 25 dispõe que os
Somos pela aceitação da emenda.
funcionários com direito à disponibilidade por força
do art. 24 das Disposições Transitórias da
EMENDA Nº 73
Constituição Federal, no caso de desacumulação,
perceberão
os
mesmos
vencimentos
que
Senador Alvaro Adolpho
perceberem aqueles que ocupam cargos idênticos.
A emenda pretende, dêsse modo, amparar aqueles
Esta emenda se coordena com a anterior que que foram postos em disponibilidade remunerada
acrescenta um parágrafo ao art. 20, que assegura o e ainda não tiveram, os vencimentos devidamente
mesmo regime aos inativos da Policia Militar e do reajuustados. A emenda é rigorosamente
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
procedente, porque o dispositivo constitucional
Aceita uma, não poderia ser recusada a do art. 24 não distingue as funções de magistério,
aprovação da outra emenda.
técnico ou cientifico, quanto à remuneração
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da disponibilidade ou da natureza do cargo,
restringindo apenas o direito à percepção dos
vencimentos anteriores ao Ato Constitucional a contar
da Carta de 10 de novembro de 1937 e do Decreto-lei
nº 24, de 29 de novembro do mesmo ano.
Assim, pois, as vantagens que devem
perceber êsse inativos, que estão à espera de ser
reaproveitados, na forma do art. 24 das Disposições
Transitórias, devem ser as mesmas que as daqueles
que ocupam cargos idênticos. Qualquer restrição a
êsses direitos só podia resultar de dispositivo
constitucional.
Somos, pois, pela aprovação da emenda.
EMENDA Nº 14
Senadores Attilio Vivacqua Pereira Pinto, Vergniaud
Wanderley e Evandro Viana
A emenda tem por fim corrigir a redação do
art. 25 do projeto que está realmente imperfeita.
A emenda nº 14, entretanto, já está atendida
pela emenda nº 13 dos Senadores Etelvino Lins e
Olavo Oliveira, a que acima nos referimos, ficando
assim prejudicada.
EMENDA Nº 65
Senadores Alfredo Nascer e Evandro Vianna
A emenda nº 65 está prejudicada pela
aprovação da emenda nº 13. Com a redação que
passou a ter o art. 25, por aquela emenda não se
explica a referência ao preenchimento de vagas nos
institutos de ensino secundário e superior, matéria
também estranha ao projeto, que teve restringir-se
ao reajustamento de vencimentos.
EMENDA Nº 49
Senador Vergniaud Wanderley
A emenda nº 49 é idêntica à anterior.
Fica prejudicada pela solução da emenda nº 13.
21. Ao art. 26.
EMENDA Nº 81
Senador Attilio Vivacqua
A emenda do preclaro Senador Attilio
Vivacqua, que autoriza os servidores ativos
da União, civis e militares, quando investidos
em funções eletivas estaduais ou municipais
a gozarem dos proventos do cargo ou
pôsto da efetividade, além dos subsídios cor-

respondentes àquelas funções, tem toda a
procedência.
A douta Comissão de Constituição e Justiça
mandou suprimir o artigo 26, sob o fundamento de
que a lei federal não pode regular matéria de opção
de vencimentos por parte de membros do poder
municipal ou estadual. A situação dos militares
que aceitam cargo público temporário ou efetivo
é regulada pelos arts. 50 e 182 da Constituição.
No que atende com os proventos, quando se cogita
de
acumulação
de
vencimentos,
o
que
regula é o preceito geral comum a todos os
servidores.
Entretanto, em que pese a douta Comissão
de Constituição e Justiça, não nos parece
que atente contra o princípio da autonomia
estadual ou municipal dispor a lei federal
que a êsses servidores, em matéria de subsídios,
de funções eletivas estaduais ou municipais,
que legislaturas locais atribuam a percepção
dos mesmos. A lei federal, como no caso da
emenda, não obriga em matéria de subsídio
estadual ou municipal, mas regula apenas a
situação do servidor da União, o que interessa a
esta. Não pode haver em tal hipótese
choque de competências, que se excluam.
Nem por se referir a legislação local, aquele
dispositivo
da
emenda
atenta
contra
a
Constituição.
Adotando
os
fundamentos
expostos
pelo eminente autor da emenda, quando conceitua
a índole do subsidio às funções seletivas,
no nosso regime legal e constitucional, distinguindo-o
de vencimentos ou remuneração do cargo, somos
pela aprovação da mesma, que não importa
em aumento de despesa, uma vez que no
Orçamento Geral figura permanentemente a dotação
para o cargo efetivo do servidor, a que
possa aproveitar o disposto no artigo 26
emendado.
22. Ao art. 29:
EMENDA Nº 60
Senador Flávio Guimarães
A emenda do nobre Senador Flávio
Guimarães ao art. 29 propõe equiparar os
vencimentos dos Juízes e Procuradores do Tribunal
Marítimo aos dos Juízes da Câmara de
Reajustamento Econômico, a que se refere o artigo
29, do projeto.
Os Juízes e Procuradores do Tribunal
Marítimo pleitearam, ao ser elaborada a lei
que reajustou os vencimentos dos magistrados,
que fôsse melhorada a situação em que se en-
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contravam, equiparados que sempre foram desde o
Decreto nº 24.858 de 5 de julho de 1934
que organizou aquele Tribunal, até o Decreto-lei
número 7.675, de 26 de junho de 1945,
que o reorganizou. Não encontraram acolhida
porque a Comissão de Finanças do Senado
entendeu que êsses servidores do Tribunal
Marítimo não pertenciam à magistratura.
Por um melhor exame da situação dos
membros do Tribunal Marítimo e Procuradores
do mesmo Tribunal, somos de parecer que
seja rejeitada a emenda, pelas razões seguintes.
As Disposições Transitórias da Constituição, no seu
art. 17 dispõe que o Tribunal Marítimo
continuará com a organização e competência
que lhe atribui a legislação vigente, até que a
lei disponha a respeito, de acôrdo com as
normas daquela Constituição. De modo que a
situação de vencimentos dêsses servidores
é intangível até ulterior reorganização do
Tribunal. Como, tanto os juízes como os
procuradores, têm vencimentos correspondentes
ao padrão P, devem continuar com êste
mesmo símbolo, de acôrdo com o que dispõe
o art. 3º e §§, do projeto.
Participam,
assim,
do
reajustamento,
para mais, tendo em vista a situação em que
ficam os que estão nos padrões P. Q. R e S.
Atualmente, êsses funcionários percebem
no padrão P, Cr$ 6.750,00. Com o aumento de
mais de 30%, correspondente a Cr$ 2.150,00,
ficarão com Cr$ 8.900,00.
Qualquer assimilação com os vencimentos
de
outras
entidades
administrativas
está
em desacôrdo com o artigo 17 das Disposições
Transitórias da Constituição.
Pela rejeição.

mento continua na atividade do serviço público é que
o projeto elevou os vencimentos dos ocupantes dos
respectivos cargos, correspondentes aos mais altos
padrões da tabela que desaparecerá com a nova lei.
Somos pela rejeição da emenda.

EMENDA Nº 66

EMENDA Nº 16

Senador João Villasbôas

Senador Joaquim pires

Propõe o nobre Senador João Villasbôas
a supressão do art. 29 que reajusta os
vencimentos
dos
juizes
da
Câmara
de
Reajustamento
Econômico,
sob
o
fundamento de que essa entidade não tem
mais existência legal e de há muito deveria
estar extinta por falta de finalidade.
Não
podemos
concordar
com
o
eminente autor da emenda. Enquanto não fôr
extinta aquela Câmara, os titulares dos cargos
da mesma têm direito à percepção dos
vencimentos que o Orçamento para êles consigna.
E a prova de que a Câmara de Reajusta-

A emenda do venerando Senador Joaquim
Pires, regulando o regime das Caixas de Aposentadoria
e Pensões, quanto ao aumento dos proventos dos
servidores civis em relação a essas Caixas, está
devidamente justificada.
A emenda abreviará, de certo modo, o
pagamento do aumento do provento dos servidores
civis aposentados, associados de Caixas de
Aposentadoria e Pensões.
O processamento da indenização a ser feita
pela União está previsto no art. 3º e não 1º do
Decreto-lei número 3.769, de 28-10-41.
Corrigida a remissão pode ser aceita a emenda.

EMENDA Nº 15
Senador Dário Cardoso
A emenda atribui vencimentos do padrão R aos
Juízes da Câmara de Reajustamento e dispõe que os
Juízes Substitutos da Justiça do Distrito Federal
perceberão, a partir de 1 de janeiro de 1947,
vencimento do padrão "Q".
Excluído do projeto o pessoal da magistratura e
do Ministério Público, não cabe aceitar a emenda
relativa aos Juízes Substitutos.
Quanto
aos
juízes
da
Câmara
de
Reajustamento, já foram os mesmos atendidos pelo
art. 29.
Pela rejeição.
28. Ao art. 30:
EMENDA Nº 35
Senador Dario Cardoso
A emenda propõe harmonizar o artigo 30 com a
emenda nº 15, acima considerada. Uma vez, porém,
que não é aceita a emenda nº 15, torna-se sem objeto
a presente, que fica prejudicada.
24. Passemos a examinar as emendas que não
indicam especialmente o número do dispositivo do
projeto a que se referem e que serão apostas onde
convier.

EMENDA Nº 17
Senador Fernandes Tavora
A emenda do eminente colega pelo Ceará
pretende regular a aposentadoria dos funcionários do
atual Quadro Suplementar numérico do Ministério da
Fazenda, incluídos no quadro alfabético do
projeto.
Tratando-se de matéria estranha aos
objetivos do reajustamento de vencimentos da
lei que se tlabora, não cabe admitir a emenda nº
17. A revisão do sistema de aposentadorias
deve constituir matéria de lei própria, a ser
elaborada.
EMENDA Nº 21
Senador Villasbôas
A emenda do nobre Senador Villasbôas
manda estender os benefícios da lei nova aos
empregados autárquicos da Estrada de Ferro Central
do Brasil, para fins de reajustamento de
vencimentos.
A inclusão no projeto do pessoal próprio da
Estrada de Ferro Central do Brasil, entidade
autárquica por fôrça rio Decreto nº 3.306, de 1941,
contraria as normas atuais de administração do
pessoal.
Os salários do pessoal das autarquias
são fixados, mediante decreto pelo poder
executivo. E' o que tem acontecido com o
pessoal dos Institutos de Aposentadoria das
autarquias econômicas, como o Instituto Nacional do
Sal, do Mate, etc. Em tais casos, existem tabelas e
quadros próprios de pessoal, aprovados pelo poder
executivo. Isso significa que o sistema de
remuneração dos servidores autárquicos deve
receber, como tem recebido, tratamento à parte, não
se devendo aplicar ao mesmo o regime do pessoal
da União.
No caso, a providência afigura-se ainda mais
contra-indicada porque importa em sobrecarregar
os cofres da União. A subvenção a que se refere
o art. 280 citado, do Decreto-lei nº 3.306, destina-se
às despesas com o pessoal permanente, isto é, com
os servidores do extinto Quadro II, que continuam
pertencendo à União. Não cabe, em hipótese
nenhuma, estendê-la ao pessoal próprio da Estrada
de Ferro Central do Brasil. Mesmo o argumento
de que está em curso no Congresso o projeto
de lei que visa restabelecer o referido Quadro II
não justifica a emenda proposta. Se fôr restabelecido
o Quadro II, sobrevirá, naturalmente, acrés-

cimo da subvenção que o Govêrno Federal concede
à Estrada de Ferro Central do Brasil. Mas de nenhum
modo êsse acréscimo, conforme consta do Projeto nº
278-D-48 em curso no Senado destina-se ao pessoal
próprio, extranumerário da Estrada de Ferro Central
do Brasil, o qual permanecerá sob regime especifico.
Estender,
portanto
os
benefícios
do
reajustamento
em
curso
aos
empregados
autárquicos da Estrada de Ferro Central do Brasil é
abrir um precedente legal perigoso e oneroso aos
cofres públicos. Acresce que, o artigo 23 do próprio
projeto, de conformidade com os preceitos legais
vigentes dispõe que os vencimentos do pessoal das
autarquias, serão fixados pelo Poder Executivo,
inclusive os da Estrada de Ferro Central do Brasil.
Somos, por isso, pela rejeição da emenda.
EMENDA Nº 22
Senador Henrique de Novaes
A emenda do eminente Senador H, de Novaes
propõe que a despesa decorrente do aumento de
remuneração de pessoal extranumerário, nos
serviços mantidos sob o regime de acordos entre o
Ministério da Agricultura
os Estados e o Distrito Federal, corra por
crédito aberto pela lei em elaboração, para
suplementação das quotas federais nesses
convênios, que se destinam a fomentar a produção.
Em outro parágrafo indica que a remuneração
dêsse pessoal fique limitada aos padrões e
referências numéricas das classes iniciais dos
quadros efetivos e extranumerários.
A iniciativa que a emenda representa, merece
a aprovação do Senado. Nem se compreende que
num reajustamento geral de salários do pessoal que
trabalha a serviço da União, ficassem esquecidos os
trabalhadores
que
vão
concorrer
para
o
dtsenvolvimento da produção nacional, êles que
contribuem com o seu trabalho para que com o
aumento da riqueza possam crescer as rendas
públicas.
Somos pela aprovação da emenda.
EMENDA Nº 23
Senador Villasbôas
A emenda pleiteia que os benefícios do
reajustamento se estendam ao pessoal da Estrada
de Ferro Noroeste do Brasil.
Pelas
mesmas
razões
pelos
quais
não
podemos
concordar
com
emenda
semelhante,
quanto
à
Estrada
de
Fer-
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ro Central do Brasil, somos de parecer que não seja
§ 3º Os professôres efetivos e professôres
aprovada a emenda número 23.
dirigentes do Colégio Pedro II perceberão pelo
padrão N.
EMENDA Nº 25
EMENDA Nº 46
Senador Alvaro Maia
Senador Arthur Santos
A emenda do eminente colega Senador Alvaro
Maia contraria o disposto no art. 30 do projeto, não
O eminente Senador Arthur Santos propõe,
podendo por isto ser aceita, de acôrdo com o ponto na emenda nº 46, que fique revigorado o art. 110
de vista do relator já exposto em outro passo dêste do Cap. XII do Decreto nº 20.043, de 27 de maio
parecer.
de 1931, com a redação que indica, a fim de que
os Biologistas do Quadro Permanente do
EMENDA Nº 41
Instituto Osvaldo Cruz, com vinte anos de
serviço ativo neste tentam o título de professor
Senadores Vespasiano Martins, Augusto do Instituto e os mesmos direitos e vantagens
Meira, Severiano Nunes, Pinto Aleixo, Alfredo de
professôres
catedráticos
do
ensino
Nasser, Victorino Freire, Henrique de Novaes, Filinto superior.
Muller, Walter Franco, Clodomir Cardoso, Vergniaud
A
Comissão
de
Constituição
e
Wanderley, João Villasbôas, Evandro Vianna, Justiça ofereceu uma sub-emenda de redação
Roberto Glasser, Joaquim Pires, Pereira Moacyr, mais precisa. E' uma reparação que se fazia
Pereira Pinto, Sá Tinoco e Adalberto Ribeiro.
sentir de há muito, em homenagem aos
A emenda 41, de iniciativa do eminente investigadores de Manguinhos, que representam
Senador Vespasiano Martins, e apoiada por mais uma glória da cultura especializada de nosso
dezoito senadores, destina-se a melhorar os país.
vencimentos dos professores catedráticos do ensino
O Instituto Osvaldo Cruz seria sem nenhuma
superior, dos professôres do colégio Pedro Segundo, dúvida uma escola de altos estudos, quando a lei
dos assistentes e adjuntos de ensino superior. Já não o tivesse consagrado nessa categoria, não seria
não é sem tempo que se cuida de atribuir aos que justo, nem compatível com os nossos fôros de
exercem o ensino remuneração compatível com a civilização, negar aos professôres de Manguinhos
importância que em terras civilizadas se dá ao não só o apanágio que a investigação científica dos
magistério superior, e aos que têm a seu cargo a nossos mais graves problemas de saúde pública lhes
formação das elites nacionais.
assegura, e o renome universal que têm como
Vale acentuar a situação que vêm remuneração correspondente à alta missão que os
atravessando os professôres em geral, com seus homens de ciência exercem.
vencimentos irrisórios, comparados aos de outras
Como, entretanto, na emenda nº 46 não foram
classes, de menor relevância no serviço público. E' incluídos os Pesquizadores Espcializados do Instituto
preciso, entretanto, referir a padrão alfabético o Osvaldo Cruz, que desempenham funções idênticas
disposto nos parágrafos 1º e 2º da emenda, para o às dos biologistas e seria injusto que essa classe de
que propomos que os assistentes de ensino de professôres ficasse excluída do reajustamento, no
escolas superiores e do Colégio Pedro II passem a mesmo nível que os demais, propomos a seguinte
ter padrão K, e os professôres adjuntos a que se emenda substitutiva, não só do projeto, como da
refere o parágrafo 2º, padrão M, mediante a seguinte sub-emenda da Comissão de Constituição e
sub-emenda:
Justiça.
SUB-EMENDA DO RELATOR

SUB-EMENDA DO RELATOR

§ 1º Os assistentes de ensino de escola
superior e do Colégio Pedro II e instrutores dêste
perceberão vencimentos correspondentes ao padrão
K.
§ 2 ºOs atuais professôres adjuntos de ensino
superior
e
os
professôres
extranumerários
mensalistas do Colégio Pedro II perceberão
vencimentos correspondentes ao padrão M.

Art. ...Aos Biologistas do Quadro Permanente
e
aos
Pesquisadores
Especializados
do
Instituto Osvaldo Cruz, que atingirem 20 anos
de serviço ativo na Instituição, ficam assegurados
os
mesmos
direitos,
vantagens
e
prerrogativas
atribuídas
aos
Professôres
Catedráticos das Faculdades e Escolas de Ensino
Superior oficiais.
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EMENDA Nº 69

diante a contribuição mensal de 5% sobre a parte
fixa dos subsídios. Como limitou o prazo da inscrição
Senador Dario Cardoso
a 120 dias da data da lei ou posse do congressista, a
emenda manda restabelecer a disposição legal
Propõe a emenda fixar nos padrões K e O citada.
os vencimentos e salários iniciais e finais da
Somos pela aprovaçãoã.
carreira de médicos a serviço da União. Seria
uma equiparação justa a outra carreira de
EMENDA Nº 48
servidores
de
formação
universitária,
à
dos engenheiros, que percebem por êsses
Senador Joaquim Pires
padrões, desde 1946. O quadro de vencimentos
e salários de médico é o seguinte: Médico
O nobre Senador Joaquim Pires visa
Clínico, padrões H a L; Puericultor, de J a assegurar aos oficiais do Exército transferidos para a
M; Neurologista, de I a M; Psiquiatria, de J a reserva, três anos ou menos, antes da promulgação
N; Legista, de K a O; Sanitarista, de K a O e da lei que se elabora, vencimentos que tiverem na
Médico em geral, Referência 12, inclusive os atividade.
contratados.
Os oficiais do Exército da Reserva ficam com
Com a emenda seria guardada uma certa os seus vencimentos reajustados no projeto, pelo
uniformidade no tratamento dispensado a carreiras artigo 10 e melhorada a situação pela emenda
equiparadas às demais classes como a dos Legistas Dornelles nº 9.
e Sanitaristas. A despesa a mais, com êsse
Sem discutir a situação jurídica que lhes é
reajustamento, seria devidamente compensada com assegurada pela Constituição e legislação peculiar à
o rendimento do serviço público.
carreira militar, entendemos que por mais
Somos pela aceitação da emenda.
respeitáveis que sejam os fundamentos da emenda
não pode ser ela aceita, porque está em desacôrdo
EMENDA Nº 83
com o sistema do projeto, que não equipara
integralmente vencimentos da inatividade aos da
Senador Ismar de Góes
ativa.
Somos pela rejeição da emenda.
O nobre Senador Ismar de Góes oferece
emenda ao projeto no sentido de regular os casos de
EMENDA Nº 27
reajustamento de vencimentos de cargos extintos,
que tenham sido ou venham a ser transformados,
Senador Dario Cardoso
fixando os vencimentos correspondentes àquêles
que vigorarem à época da transformação. A emenda,
Propõe a emenda reajustar os vencimentos
que não traz aumento de despesa, se destina a dos procuradores fiscais do Tesouro Nacional nos
regular de modo claro situações que podem ocorrer Estados, que passariam a se denominar
naquelas circunstâncias, evitando incerteza ou Procuradores da Fazenda Federal, na letra N da
confusão quando se tenha de extinguir ou escala de vencimentos.
transformar, em outros cargos sem vencimento
Não deixa de ter procedência a emenda, pela
prefixado, com prejuízo dos ocupantes.
desigualdade do tratamento que vem sendo dado
aos procuradores fiscais da Fazenda, sendo dos
EMENDA Nº 82
vinte existentes:
Oito do padrão K.
Senador Durval Cruz
Cinco do padrão J.
Sete do padrão T.
A emenda do eminente colega Senador Durval
Pela categoria do cargo que exercem e pelas
Cruz dá uma providência que interessa os membros suas responsabilidades na defesa dos interêsses da
do Poder Legislativo, por mandar revigorar, e em União, torna-se, realmente, necessário um
caráter permanente, a disposição da Lei nº 136 de reajustamento que venha melhorar a situação
10 de novembro de 1947, que faculta a inscrição dos dêsses 2) servidores, que têm padrões de
legisladores no quadro de contribuintes do Instituto vencimento muitas vêzes inferiores a simples oficiais
de Previdência e Assistência dos Servidores do administrativos das classes mais baixas da carreira.
Estado.
Para êles o último acesso não vai além da
A lei citada permitiu aos membros letra K, quando desempenham funções de maior
do Poder Legislativo a inscrição do seguro importância que funcionários situados nos padrões
social
do
I.
P.
A.
S.
E.,
me- de L a O.
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Entendemos que a exemplo do que se fez
no caso dos tesoureiros, conviria manter uma
divisão
das
Procuradorias
Fiscais
em
categorias, como já existe, fazendo, entretanto,
um
reajustamento
para
dar
a
êsses
servidores melhor classe.
Propõe o relator que a emenda do Senador
Dario Cardoso seja em parte aceita, para que o
cargo de Procurador da Delegacia Fiscal do Tesouro
Nacional, nos Estados, fique classificado do seguinte
modo: Os atuais da letra I, passarão a K; os da letra
J passarão a L, e os da letra K passarão a M,
mediante a seguinte subemenda:
SUBEMENDA DO RELATOR
Art. O cargo de Procurador da Delegacia
Fiscal do Tesouro Nacional, nos Estados, que
passará a denominar-se Procurador da Fazenda
Federal, fica classificado em três categorias para
efeito de vencimento; os ocupantes atuais do padrão
I passarão a K; os do padrão J passarão a L e os do
padrão K a M.

ração. Mas há outros princípios informativos da
organização administrativa no sentido do maior
rendimento do serviço público e do tratamento
devido aos funcionários, no interêsse dêsse mesmo
serviço e da própria ordem jurídica do país.
Sobretudo, quando se têm em vigor serviços
especializados, muitas vêzes do mais alto cunho
científico e técnico, que são tratados não apenas em
desigualdade, mas com aberrante desprezo dos
direitos daqueles que contribuem para a cultura
nacional.
Somos pela aprovação da emenda,
EMENDA Nº 30
Senador Joaquim Pires

EMENDA Nº 29

Propõe o nobre autor da emenda que o
pagamento dos aumentos ora concedidos não fique
dependendo de registro prévio do Tribunal de
Contas. A emenda deve ser atendida, pela
providência que encerra. E' a reprodução do que foi
estabelecido pelo Decreto-lei nº 8.512 de 31 de
dezembro de 1945.
Pela aceitação da emenda.

Senador Henrique de Novaes

EMENDA Nº 31

A emenda do nobre Senador Henrique de
Novaes já está atendida pela de nº 41, ficando assim
prejudicada.

Senadores Pereira Moacyr e Henrique de Novaes

EMENDA Nº 28
Senador Francisco Gallotti

A emenda de iniciativa do eminente colega
Senador Pereira Moacyr, de suspensão dos
interstícios legais e regulamentares para efeito de
promoção não pode ser aceita pela Comissão.
Embora não acarrete aumento de despesa, vem
alterar o regime de promoções do funcionalismo
público. Por isso mesmo que tem caráter estrutural,
está em desacordo com a orientação dada ao relator
pelas Comissões de Finanças, Constituição e Justiça
e Fôrças Armadas reunidas.
Importaria numa suspensão da eficácia do art.
48 do Estatuto dos funcionários públicos civis da
União. Respeitando os generosos intuitos dos nobres
autores da emenda, somos de parecer que deve ser
rejeitada, podendo constituir matéria do projeto
separado.

A presente emenda que manda equiparar os
vencimentos dos cargos isolados que tenham
denominação e funções idênticas, vem atender a um
princípio de justiça e igualdade, em meio a tanta
desigualdade de tratamento dos servidores, que têm
funções
idênticas
e
iguais
encargos
e
responsabilidades, ainda existente nos quadros do
funcionalismo civis da União.
Não se explica essa desigualdade senão por
uma desorganização do serviço público. Entendemos
que tôda vez se tenha oportunidade de corrigir tão
graves defeitos, que criam situações injustas e às
EMENDA Nº 32
vêzes odiosas, deve-se fazê-lo.
Não está em causa sòmente o princípio
Senadores Pereira Moacyr e Henrique de Novaes
de igualdade de todos perante a lei, que
a Constituição assegura. Êsse princípio nem
A emenda manda incorporar à remuneração
sempre se pode aplicar rigorosamente quando de ocupante de cargo técnico o acréscimo de 30%
se cogita de estabelecer medidas atinentes sôbre os vencimentos, salários e gratificações
ao
serviço
público
e
sua
remune- fixados na lei.
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E'
incontestável
que
a
remuneração
dos técnicos não pode ser a mesma dos
funcionários
em
geral.
Em
regra
os
técnicos encontram melhor remuneração no
mercado do trabalho. E' o que se da com
os engenheiros, os contadores, os especialistas
de qualquer natureza. Mas a aprovação da
emenda
viria
trazer
um
aumento
de
despesas
imprevisível,
antes
de
um
levantamento estatístico em todo o serviço
público. Poderia ser objeto de um projeto à
parte, para não prejudicar a marcha do
presente.
Somos pela rejeição.
EMENDA Nº 33

EMENDA Nº 67
Senadores Victorino Freire e EvandroVianna
A emenda dos eminentes Senadores pelo
Maranhão visa a equiparar os vencimentos de
Consultor Técnico aos de Consultor Jurídico. A
emenda é justa e se justifica não só pela igualdade
de nível que deve ser mantida entre idênticas
categorias de cargos e funções, como para
sistematizar melhor o serviço público nesse setor.
Somos pela sua aprovação.
EMENDA Nº 71
Senador Francisco Gallotti

Senadores Villasbôas, Salgado Filho, Attilio Vivaqua,
Tem por fim a emenda estender aos oficiais
Filinto Muller, Pereira Pinto, Aloysio de Carvalho,
administrativos do Quadro Permanente do Ministério
Victorino Freire e Evandro Vianna
da Fazenda os benefícios da Lei nº 200 de dezembro
de 1947.
Lamentamos não poder atender a emenda,
A emenda nº 28 teve parecer favorável da
em
que
os
seus
eminentes
autores Comissão de Justiça do Senado.
propõem remunerar os juízes membros do Conselho
A fusão dos funcionários do quadro
Superior de Previdência Social, com 1/30 dos suplementar do Ministério da Fazenda com os do
vencimentos dos Juízes do Tribunal Superior do quadro permanente do mesmo Ministério, grupandoTrabalho.
os em um mesmo quadro, nenhuma anomamalia
A emenda se choca com o sistema do apresenta, quando se trata de cargos de carreira,
projeto, que, no art. 30, dispõe que a onde pode haver escalonamento em classes dentro
lei de reajustamento de vencimentos não se das quais se harmonizam os mais variados padrões
aplique à magistratura e a todos os tribunais de vencimentos.
federais, salvo quanto à inatividade e disponibilidade.
Quando se trata, porém, de cargo isolado, que
E' a própria emenda que reivindica para não tem acesso e é pago por um único padrão de
o Conselho Superior de Previdência Social vencimentos, essa fusão importa necessàriamente a
a
qualidade
de
tribunal
da
Justiça
do unificação dêsses cargos em um mesmo padrão.
Trabalho.
Entendemos que a emenda pode ser aceita porque o
Somos pela rejeição.
princípio nela consagrado é uma simples decorrência
do sistema adotado no projeto. E' uma readaptação
EMENDA Nº 34
necessária, que foi esquecida na elaboração dêste e
que está de conformidade com a sistemática da Lei
Senador Maynard Gomes
nº 284.
Pela aprovação da emenda.
A emenda regula o pagamento das
atuais
gratificações
de
função
de
chefia
EMENDA Nº 63
das repartições do Ministério da Fazenda.
Seria grande injustiça deixar de reajustar
Senador Waldemar Pedrosa
as gratificações concedidas aos chefes de
repartição que são retribuidos à base das mesmas
A emenda, que dispõe sôbre os vencimentos
e trabalham, em regra, em tempo integral. dos professôres do Colégio Pedro II, ficou atendida
Sobretudo
para
aqueles
que
dirigem pela emenda nº 41, no mesmo sentido, estando,
repartições do Ministério da Fazenda, nos assim prejudicada.
Estados, em cargos de comissão. O desajuste
das atuais gratificações agravaria o problema
EMENDA Nº 77
da seleção de elementos para os cargos de
chefia,
de
que
se
ressente
aquele
Senador Attilio Vivacqua
Ministério.
O aumento que a despesa comporta é apenas
Regula
a
emenda
os
vencimentos
de Cr$ 102.700,00.
dos
assistentes
docentes
das
Escolas
Somos pela aprovação da emenda.
Superiores,
matéria
também
resolvi-
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da pela aceitação da emenda nº 41, ficando ram a aceitar a emenda nº 71. Somos pela
prejudicada.
aprovação.
EMENDA Nº 74

EMENDA Nº 79

Senador Vergniaud Wanderley

Senador Ivo d'Aquino

Refere-se ao reajustamento dos ofíciais
administrativos do Quadro Permanente do Ministério
da Fazenda.
A emenda já foi atendida pela de nº 71,
ficando assim prejudicada.

A emenda tem o objetivo de reajustar melhor
os vencimentos da carreira de Diplomacia, em
consonância com a equivalência que sempre foi
obedecida entre os vencimentos dessa carreira e os
das Fôrças Armadas. Trata-se, apenas, de dar
melhor disciplina ao sistema de remuneração do
pessoal diplomático, sem maior aumento de
despesa. Essa diferença a mais, uma vez aceita a
emenda, é apenas de Cr$ 45.087,80 por mês,
relativamente imponderável, tratando-se de funções
públicas de tal importância.
Assim os embaixadores e ministros de 1ª
classe, que passariam a ter pelo projeto Cr$
12.050,00, pela emenda teriam Cr$ 13.000,00, o
mesmo que general de divisão pelo projeto da
Câmara: os ministros de 2ª classe e cônsules gerais
teriam pelo projeto Cr$ 10.133,00 e pela emenda
passariam a Cr$ 11.000,00, e assim por diante,
como se vê da justificativa da emenda.
Dado que o aumento resultante da aprovação
da emenda se comporta na estimativa do govêrno
para o suplemento da despesa que acarreta o
reajustamento em exame, entendemos que a mesma
não deve ser recusada.
24. Ao art. 10:

EMENDA Nº 70
Senador Evandro Vianna

A emenda tem o fim de melhorar a situação
dos Inspetores Federais do Ensino Secundário,
mandando inclui-los na referência de salário 28.
Realmente,
os
inspetores
de
ensino
secundário foram sempre muito mal pagos, em
contraste com a relevância da função que
desempenham, pelo contrôle que exercem nos
estabelecimentos de educação, quanto à aplicação
da legislação peculiar e à eficiência da mesma.
Basta ver o desnível que há entre o que percebe um
inspetor de ensino e os vencimentos de um sargento
ou continuo. E' um reflexo, infelizmente, da
importância que se dá ao ensino neste país, a
situação de inferioridade em que ficam êsses
servidores em comparação com outras classes do
funcionalismo.
Como, porém, o aumento que teriam excede
EMENDA Nº 87
de muito a média percentual dos aumentos previstos
no projeto, somos de parecer que seja atribuído aos
Senador Ivo d'Aquino
Inspetores de Ensino Secundário a referência de
salário 26, em vez do que propõe a emenda, para o
Altera a redação, por uma questão de ordem
que oferece o relator a seguinte subemenda:
técnico-administrativa, conforme sugere o próprio
Ministério da Marinha. Não há aumento de despesa.
SUBEMENDA DO RELATOR
Pela aprovação.
Art. Os Inspetores Federais de Ensino
Secundário
perceberão
os
vencimentos
correspondentes à referência 26 da tabela do art. 7º
e os Inspetores Federais do Ensino Superior terão os
vencimentos da referência 27 da mesma tabela.
EMENDA Nº 68
Senador Vergniaud Wanderley

EMENDA Nº 88
Senador Ivo d'Aquino.
A emenda altera apenas a redação do texto do
projeto, a que se refere, por imperfeita, conforme
sugestão do Ministério da Marinha. Não há aumento
de despesa.
Pela aprovação.

A emenda dispõe sôbre a inclusão, nos
EMENDA Nº 89
quadros de Oficiais Administrativos do Quadro
Suplementar do Ministério da Fazenda, de oito
Senador Ivo d'Aquino
oficiais administrativos do Quadro Permanente do
mesmo Ministério, que estão na classe J do Quadro I
Somos pela aprovação da emenda, que é
do Tesouro Nacional.
encaminhada pelo próprio Ministério da Marinha, e
Os fundamentos da emenda, que é que, alterando apenas a redação do texto, não
justa,
são
os
mesmos
que
nos
leva- encerra aumento de despesa.
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EMENDA Nº 90

Propomos, assim, a seguinte subemenda:

Senador João Villasbôas

SUBEMENDA DO RELATOR

A emenda modificativa da Tabela D (Polícia
Militar do Distrito Federal) (art. 10), proposta pelo
nobre Senador João Villasboas, representa aumento
de Cr$ 8.028.000,00, com alteração relativa aos
vencimentos dos cabos de esquadra, corneteiros e
clarins e soldados da Polícia Militar do Distrito
Federal. Os argumentos da justificação seriam
aplicáveis também, e com maior razão, às praças da
Marinha de Guerra. Mas, a emenda relativa a estas
já tem parecer contrário, por encerrar enorme
aumento de despesa.
A aceitação da emenda relativa às praças da
Polícia Militar obrigaria, pelo mesmo critério, à
adoção da emenda referente às praças da Marinha
de Guerra.
Assim, somos pela sua rejeição.

15 – Cabo de esquadra
14 – Bombeiro, tamboreiro e corneteiro
13 – Bombeiro de 1ª classe
12 – Bombeiro de 2ª classe
11 – Bombeiro de 3ª classe
A sub-emenda, considerando com justiça os
serviços que os bombeiros prestam à coletividade,
muitas vêzes com sacrifícios da própria vida,
determina um aumento de despesa correspondente
a Cr$ 1.385.400,00.
Ao art. 10.
EMENDA Nº 92
Senador Ivo d'Aquino

Corrige um lapso existente no prejeto, que não
considerou o "soldado naval cursado", do Corpo de
Fusileiros Navais, conforme expôs o Ministério da
Senador João Villasbôas
Marinha. Há pequeno aumento de despesa, pois os
"soldados navais cursados", já estavam incluídos no
A emenda substitutiva da Tabela C (Ministério projeto, entre os demais soldados. Pela aprovação.
da Marinha (art. 10), da autoria do nobre Senador
Aos arts. 8º e 9º.
João Villasbôas corresponde a um aumento de Cr$
76.090.080,00, com as alterações que propõe
EMENDA Nº 93
relativamente aos vencimentos das praças da
Marinha de Guerra. Somos pela sua rejeição, uma
Senador Ido d'Aquino
vez que a sua aprovação viria avolumar demais o
excesso previsto de despesa.
Somos pela aprovação da emenda que,
restabelecendo os vencimentos dos oficiais das
EMENDA Nº 61
Fôrças Armadas, propostos em mensagem do Sr.
Presidente da República, corresponde ao critério já
Senador João Villasbôas
aceito na reunião preliminar conjunta das Comissões
de Finanças, Constituição e Justiça e Fôrças
A emenda modificativa das Tabelas E Armadas.
(Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), da
Com a alteração dos vencimentos, torna-se
autoria do nobre Senador João Villasbôas necessária a organização de uma tabela de padrões
merece ser tomada em consideração, quanto ao aplicável sòmente aos oficiais das Fôrças Armadas.
critério diferencial, que adotou em relação aos Não se alteram, assim, as tabelas dos demais
vencimentos dos cabos de esquadra, bombeiros padrões o que representaria trabalho de completa
tamboreiros e corneteiros e bombeiros de 1ª, 2ª e 3ª refundição do projeto, com prejuízo da sua
classe.
celeridade. Aliás já no projeto da Câmara dos
Realmente, havendo bombeiros de 1ª, 2ª e Deputados, os oficiais generais estão fora de todos
3ª classe não se compreende que todos tenham os padrões ali estabelecidos. A emenda tem a
o mesmo vencimento, ou inútil é a classificação. vantagem de adotar uma tabela de padrões aplicável
E, em havendo diferenciação nesta, necessário a todos os oficiais.
é
alterar
o
vencimento
dos
bombeiros
Ao art. 17.
tamboreiros, corneteiros e cabos de esquadra,
que
têm
gradação
remunerativa
acima
EMENDA Nº 91
daqueles.
Houve, entretanto, pela emenda, aumento
Senador Ivo d'Aquino
de vencimento excessivo, que importa em
acréscimo de despesa correspondente a Cr$
A justificação da emenda demonstra
5.255.520,00.
claramente
os
defeitos
existentes
EMENDA Nº 62
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na tabela do art. 17. A emenda, por sua vez, os
corrige, com pequeno aumento de despesa,
consolidando outras emendas existentes a respeito
daquêle artigo e tratando do assunto com maior
precisão. Assim, somos pela aprovação da
emenda.
Onde convier:
EMENDA Nº 78
Senador Evandro Vianna
O nobre Senador Evandro Vianna justifica
a emenda que acrescentou no sentido de ser
criado o regime de tempo integral para os
médicos sanitaristas, que, quando optarem por
essa modalidade de serviço, perceberiam o
dôbro dos vencimentos da classe a que
pertencerem.
A emenda define o que seja tempo integral e o
modo de ser formalizada a opção, além de
estabelecer a pena de perda do cargo para o
sanitarista que deixar de observar o regime pelo qual
tenha optado.
Não deixa de ser da mais alta importância
para o rendimento do serviço de saúde o regime que
a emenda encerra, num país em que o problema
sanitário tem prioridade sôbre os demais. O tempo
integral para as carreiras técnicas é hoje matéria
pacifica
em
tôdas
as
organizações
de
trabalho.
Não temos por que recusar a aprovação da
emenda, mesmo porque não seria elevado o
aumento correspondente da despesa, dadas as
providências que a mesma emenda sugere.
Somos pela aprovação.
Onde convier:
EMENDA Nº 80
Senador Novaes Filho
O eminente Senador Novaes Filho propõe, na
presente emenda, que os atuais funcionários do
Tribunal de Contas, até a Lei nº 284 de 28 de
outubro de 1936, em carreira beneficiada pelo
Decreto nº 24.414 de 18 de abril de 1934, tenham as
mesmas vantagens atribuídas pela lei de
reajustamento, que se elabora, aos funcionários de
padrões numéricos, observada a legislação sôbre a
transformação em padrões alfabéticos.
O Tribunal de Contas tem pela Constituição,
art. 97, nº II, competência para propor ao Poder
Legislativo a criação ou a extinção de cargos e a
fixação de vencimentos do seu corpo de
funcionários.

Em tais circunstâncias, entendemos que a
alteração do regime de remuneração dos
funcionários do Tribunal de Contas, sendo de
iniciativa privativa dêste, não pode ser aceita a
emenda do nobre Senador por Pernambuco.
Onde convier:
EMENDA Nº 94
Senador Evandro Vianna
A emenda do nobre Senador Evandro Vianna
sôbre a aposentadoria do funcionário interino não
pode ser aprovada, porque envolve matéria estranha
ao projeto.
Somos pela rejeição.
Ao art. 16.
EMENDA Nº 24
Senador Attilio Vivacqua
A emenda dos nobres Senadores Attilio
Vivacqua, Vergniaud Wanderley e Evandro Vianna,
em referência ao 5º do art. 16, fica prejudicada em
virtude de outra emenda, de nº 51, que mandou
eliminar o mesmo parágrafo.
Onde convier:
EMENDA Nº 2 (item 3)
Senador Fernandes Távora
Propõe o nobre Senador Fernandes Távora,
no 3º item compreendido na Emenda nº 2, que não
sejam beneficiados pela lei que se elabora, os
ocupantes de cargo de carreira ou isolados que
percebam vencimento ou remuneração iguais ou
superiores aos de padrão O.
A aprovação desta emenda importaria em
negar efeito ao § 2º do artigo 3º, que atribui maiores
vencimentos aos atuais titulares dos padrões P. Q.
R. e S., cujos direitos não podem ser postergados.
A matéria foi objeto de emenda do Senador
Henrique de Novaes, que teve parecer favorável.
Somos, por isso, pela rejeição da emenda.
EMENDA Nº 95
Senador Mathias Olympio
A emenda do eminente Senador pelo Piauí,
determinando que os padrões numéricos de
vencimentos fiquem transformados, para todos os
efeitos de lei, inclusive reversão de aposentados, nos
padrões alfabéticos, não deve ser aprovada.
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No caso de possível reversão de aposentados,
que voltam à atividade, aquela se dará certamente,
para assegurar ao funcionário a situação anterior ou
outra que a lei dispuser.
A reintegração à situação de efetividade tem
como conseqüência a volta ao padrão de que o
funcionário era titular na atividade.
Torna-se, assim, ociosa a emenda.
Por outro lado, a redação proposta poderia dar
lugar a dúvidas quanto ao regime da reversão.
Somos pela rejeição.

rio mais justo, dentro dos padrões já existentes do
projeto e com um pequeno aumento de
despesa.
Além disso, a Emenda nº 96 representa
grande aumento de despesa.
Somos, assim, pela rejeição.
EMENDA DO RELATOR Nº 109

O relator propõe, para suprir a lacuna do
projeto, a seguinte emenda referente ao crédito
necessário ao pagamento da despesa que resulta do
EMENDA Nº 95-A
reajustamento.
Acrescente-se, depois do art. 31:
Senador Mathias Olympio
Art. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
o crédito especial até setecentos e cinquenta milhões
O Decreto-lei nº 1.168 de 22 de março de de cruzeiros para atender as despesas decorrentes
1939, que alterou o impôsto sôbre a renda e instituiu da execução da presente lei.
o serviço permanente de fiscalização em todo o
território nacional, por um corpo de peritos
EMENDA DO RELATOR Nº 110
contadores, estendeu o regime de cotas e
percentagens, previsto no art. 4º das disposições
Propomos, ainda, a emenda a seguir;
Transitórias da Lei nº 284, a essa classe de que aceita dispositivos semelhantes aos do
funcionários, em vista de influir a mesma diretamente anteprojeto do Govêrno, referentes a providências
na arrecadação das rendas, públicas.
que o Poder Executivo possa adotar com o fim de
Trata-se de atender a uma justa reivindicação reduzir,
progressivamente,
os
quadros
do
dos contadores que, nomeados em virtude do funcionalismo e dos efetivos militares, sem prejuízo
Decreto-lei número 1.168 e incorporadas à carreira da eficiência do serviço público e da defesa nacional.
pelo Decreto-lei nº 1.568, de 6 de setembro do A medida proposta se justifica em virtude
mesmo ano, são os únicos que ainda não se da exposição preliminar do relator, quanto ao
encontram no Quadro Suplementar.
volume que vem tomando a Verba Pessoal, no
Por uma questão de justiça e de melhor cômputo total das despesas públicas em prejuízo
ordenação dos quadros do Ministério da Fazenda, das dotações orçamentárias destinadas ao
somos pela aprovação.
equipamento do país de instrumentos de
Ao art. 10 – (Tabela C) – (Polícia Militar e produção.
Corpo de Bombeiros).
Inclua-se, onde convier:
Art. Nos limites de sua competência, o Poder
EMENDA Nº 96
Executivo adotará providências, ou solicitará ao
Congresso medidas que tornem possível a redução
Senador Salgado Filho
progressiva dos quadros do funcionalismo público e
dos efetivos militares, tendo em vista as
A emenda proposta altera os padrões possibilidades da receita da União, a eficiência do
adotados no projeto, exigindo a elaboração de uma serviço público e a defesa nacional.
tabela especial para as praças da Polícia Militar e do
Art. O Poder Executivo procederá à revisão
Corpo de Bombeiros, do Distrito Federal.
das atuais tabelas de extranumerários mensalistas
Pela emenda, por exemplo, ficaria um do serviço público, com o fim de reduzir o número de
aspirante a oficial daquelas corporações ganhando tabelas e funções em cada Ministério e de comprimir
mais que um aspirante do Exército.
a despesa atual com essa modalidade de
Era relação ao Corpo de Bombeiros servidores.
já foi aceita emenda, prejudicial à que ora
26. Emendas apresentadas por ocasião da
é apresentada e na qual se corrige a situação discussão e votação do parecer do relator na
atual dos bombeiros de 1ª, 2ª e 3ª classe, por crité- Comissão de Finanças do Senado.
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Ao art. 10:

Ao art. 4º:
EMENDA Nº 98

EMENDA Nº 102

Senador Mathias Olympio

Senador Durval Cruz

Prejudicada pela aprovação da emenda do Senador Ivo
A emenda propõe uma reclassificação no
d'Aquino, número 92.
Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, por
Onde convier:
um melhor enquadramento dos padrões numéricos,
que ora se distinguem, nos padrões alfabéticos
EMENDA Nº 103
correspondentes.
A emenda foi aprovada pela Comissão.
Senador Henrique de Novaes
Ao art. 2º:

EMENDA Nº 99

Aprovada.
Ao art. 10.

Senador Salgado Filho

EMENDA Nº 104

A emenda manda estender à Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal a
majoração
proporcional
aos
aumentos
de
vencimentos,
referentes
ao
montepio
militar.
Aprovada.
Ao art. 16:

Senador Mário Ramos.

EMENDA Nº 86
Senador Ivo d'Aquino

Rejeitada.
EMENDA Nº 105
Senador Filinto Muller
Prejudicada pela aprovação da emenda do Senador
Irmar de Góes, de nº 108.
Ao art. 17:
SUBEMENDA Nº 107

A emenda manda acrescentar ao art. 16
do projeto um parágrafo regulando a aposentadoria
Senador Andrade Ramos
dos Conselheiros Comerciais, do Ministério do
Exterior. Lamentamos não poder aceitar a
A subemenda do Senador Andrade Ramos eleva para
emenda, por contrariar o critério estabelecido Cr$ 150,00 a pensão mínima de que cogita o § 2º, do artigo 17.
pelas Comissões reunidas para a votação do
Aprovada.
Sala das Comissões, em setembro de 1948. –
projeto.
Pela rejeição.
SUBEMENDA À EMENDA Nº 106

EMENDA Nº 86-A

Senador Ivo d'Aquino

Senador Ivo d'Aquino

A sub emenda do Senador Ivo d'Aquino torna extensiva,
à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal os
A emenda dispõe sôbre a representação
vencimentos atribuídos às Forças Armadas.
dos funcionários da carreira de Diplomata, quando
Aprovada.

em exercício na Secretaria de Estado.
Rejeitada, pelas mesmas razões que
nos levou a não admitir a emenda número
86.
Ao art. 4º:
EMENDA Nº 101
Senador Durval Cruz
2.

EMENDA Nº 111
Senador Ivo d'Aquino
A emenda modifica o prazo de 10 anos do artigo 2º do
projeto para seis (6).
Aprovada.
EMENDA Nº 70

Prejudicada com a aprovação da emenda nº

Senador Evandro Marina

Ao art. 20:

Sub emenda do relator

EMENDA Nº 100
Sub emenda do Senador Ivo d'Aquino

Senador Durval Cruz Aprovada.
Aprovada.

A
votação

Comissão,
da
sub

em vista do
emenda
do

empate
relator,

da
na
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sessão anterior, tomou novamente conhecimento da
matéria e resolveu, por maioria, contra os votos do
relator e dos Senadores Durval Cruz e Alfredo
Neves, aprovar a sub emenda substitutiva do
Senador Ivo d'Aquino, nos termos seguintes:
"Art. Os inspetores federais de ensino
secundário e superior perceberão vencimentos
correspondentes à referência 25 da tabela do art. 7º".

A Comissão deliberou aprovar a seguinte sub
emenda à emenda nº 3, do Senador Henrique de
Novaes, para ser acrescentado um parágrafo que
manda ressaltar o direito ,à promoção nos padrões
respectivos, nos têrmos seguintes:
"§ 3º – Ficam ressalvados os direitos de
promoção".

proventos do cargo ou do pôsto, resalvado o
direito de opção.
Aprovada pela Comissão.
É o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 23 de setembro
de 1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Alvaro
Adolpho, Relator. – Ismar de Góes,. com
restrições quanto a algumas emendas. – Santos
Neves. – Mathias Olympio Durval Cruz. – José
Américo, com restrições. – Ferreira de Souza,
com restrições. – Alfredo Neves, com restrições,
por ser contrário à maioria das emendas,
principalmente porque as mesmas repetem
favores pleiteados e já rejeitados pela Câmara.
Depois, o Senado não está deliberando como
Câmara
revisora;
mas
colaborando
para
aumentar
ainda
mais
os
encargos
do
Tesouro. – Andrade Ramos, com restrições,
pois, conforme declarei, manteria o mais
possível o projeto da Câmara dos Deputados,
salvo as emendas de correção de flagrantes
injustiças e devidos reajustamentos.

SUB EMENDA À EMENDA Nº. 69

EMENDAS DE PLENÁRIO

(Com redação proposta pelo relator)

Nº 1

SUB EMENDA À EMENDA Nº 3
Ao art. 3º, §§ .1º e 2º.
Sub emenda da Comissão

Senadores Apolonio Sales e Durval Cruz

Ao § 2º do art. 2º:
Suprima-se.

A Comissão adotou a seguinte redação
proposta pelo relator:
Justificação
"Os limites máximos e mínimos das carreiras
de agrônomos, veterinários e farmacêuticos, serão
É obscura e sibilina a redação do
iguais aos das carreiras de médicos e engenheiros". dispositivo inspirado talvez pelo DASP. A proibição
ali expressa parece armadilha perigosa para
SUB EMENDA À EMENDA Nº 71
o funcionalismo dos quadros suplementares e
extintos.
Senador Victorino Freire
Ao
administrador
não
pode
ser
dirigida a proibição de que se cogita,
A Comissão aprovou a sub emenda do porquanto
não
tem
êle
o
arbítrio
de
Senador Victorino Freire à emenda nº 71.
modificar vencimentos. Só o legislador, só o
Congresso, é que fixa vencimentos. Logo o
EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 106
parágrafo em exame não se aplica ao Poder
Executivo.
Senador Ismar de Góis:
Dirige-se então ao Legislativo. Nada,
porém, mais absurdo. O Congresso faz e
A emenda propõe nova tabela de vencimentos revoga as leis. Uma lei ordinária não pode
para os postos de oficiais das Fôrças Armadas, em proibir, de modo absoluto, sem prazo nem
substituição às emendas ns. 4 e 93, dos Senadores condição, que o Congresso faça ou deixe de
Pinto Aleixo e Ivo d'Aquino, respectivamente.
fazer determinada lei, ou adotar determinada
Aprovada.
norma. Isso é função da lei constitucional,
porquanto, em nosso regime, há uma lei
EMENDA Nº 97
fundamental, que traça limites à função
do legislador ordinário, não tendo a lei
Senador Durval Cruz
ordinária essa fôrça impeditiva, própria da lei
constitucional.
O
Congresso
não
pode
A emenda visa assegurar aos servidores autolimitar-se no exercício de suas faculdades
ativos da União, civis ou militares, quando investidos soberanas
e
constitucionais,
salvo
por
em funções eletivas estaduais ou municipais, os determinado período.
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Adotado o preceito, iríamos, através de
interpretações confusas e tendenciosas, sacrificar as
legítimas aspirações de servidores, cujos níveis de
remuneração desiguais, ostentam injustiças que
ficariam sem reparação. É tempo do Congresso
estudar a reestrutura dos vencimentos, em bases mais
honestas, evitando o absurdo de se remunerar
desigualmente funções análogas quando não idênticas.
Nenhum mal advém com a supressão do
dispositivo, pois a administração é obrigada a pagar
vencimentos de acôrdo com as tabelas aprovadas pelo
Congresso. Sair disso é que não pode o Executivo. E
quando o Legislativo tiver de reestruturar os
vencimentos do funcionalismo, o que não conveio fazer
agora, por circunstâncias conhecidas, então adotará o
critério e a técnica que achar justo.
Sala das Sessões, em 1 de setembro de 1948. –
Vergniaud Wanderley.
Nº 2
Suprima-se o parágrafo único do art. 4º, do
Substitutivo ao ante-projeto do Executivo sôbre o
aumento de vencimentos do funcionalismo da União,
substitutivo êsse de autoria da Comissão de Finanças
da Câmara dos Deputados.
II
Ficam incluídos no padrão "O" do art. 3º do
mesmo substitutivo, os ocupantes do padrão
numérico "28" do Quadro Suplementar do Ministério da
Fazenda.
III
Em seguida ao art. 47, acrescente-se o artigo
infra passando 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 superiores ao atribuídos ao Padrão "O", de
que trata o art. 3º do Substitutivo da Comissão de
Finanças da Câmara dos Deputados.
Justificação
Quem lêr o dispositivo do parágrafo único do art.
4º poderá ter a impressão de que os ocupantes dos
cargos "30" e "31" não serão contemplados no
aumento, visto tal disposição falar em "diferença de
vencimentos".

Essa impressão, entretanto, desaparecerá,
uma vez verificado que um funcionário do padrão
numérico "30" ganha atualmente Cr$ 7.050,00 e um
do padrão "31" Cr$ 7.650,00.
De modo que o primeiro logrará o
acréscimo mensal de Cr$ 1.350,00 e o último o de
Cr$ 750,00, importâncias que faltam para completar
Cr$ 8.400,00 atribuídos ao padrão "O" que é a
derradeira classe incluída no escalonamento do
Substitutivo.
Ora, ninguém poderá negar que os aumentos
mensais de Cr$ 1.350,00 e 750,00 não sejam
ponderáveis, tanto 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 –
430,00 – 470,00 – 500,00 – 520,00 – 630,00 e
740,00.
Conclui-se, pois, que na escala constituída
de 15 classes que vão de "A" a "O", 9 dessas
classes figuram com os vencimentos inferiores a
Cr$ 750,00 atribuídos ao padrão numérico
"31" restando, apenas, 6 classes – de "J" a "O" –
que figuram com vencimentos superiores a essa
quantia.
Obedeceu-se, por conseguinte, ao critério
nada justo de se beneficiarem melhor os que já
ganham mais.
E, ainda assim, os membros da Comissão
de Finanças da Câmara, não satisfeitos com
êsse critério, entenderam de presentear os
funcionários padrões "30" e "31" com mais as
importâncias mensais de Cr$ 500,00 e 1.500,00
respectivamente, resultando dai 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
apreço,
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 presidencial, o
critério adotado fere, de frente, a intenção do
Govêrno de eliminar as desigualdades dessa
natureza, – colide com o disposto no parágrafo
único do art. 5º do próprio Substitutivo, além de
transgredir, – acintosamente, os artigos 141,
parágrafos primeiro e 157, parágrafo único, da
Constituição vigente.
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E, em ultimamente, um "31" passará a
perceber Cr$ 9.900,00 por mês, sobrepujando, assim
todos os funcionários civis e militares que, de acordo
com o Substitutivo, não poderão receber
vencimentos ou remuneração superiores a Cr$
8.400,00 mensais.
Convém assinalar que, entre parenteses, nas
mesmas condições privilegiadas, ficarão também os
atuais ocupantes dos padrões "P", "Q", "R" e "S",
com os vencimentos de Cr$ 6.730,00, 7.500,00,
8.250,00, e 9.000,00 que passarão a ter mais Cr$
500,00, 1.500,00, 2.500,00 e 3.500,00, de acôrdo
com o § 2º do artigo 3º do Substitutivo.
Sómente ao último, o do padrão "S", que
ganha Cr$ 9.600,00 é que se deveria respeitar a
diferença a mais sôbre Cr$ 8.400,00, mas nunca
aumentar-lhe 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
propôs eliminar, na sua mensagem publicada no
Diário do Congresso de 24 do corrente. O mais
importante, em tôda matéria em debate é que seja
suprimido o parágrafo único do artigo 4º do
Substitutivo em questão, contrária ostensivamente o
ante-projeto governamental e o próprio parágrafo
único do aludido Substitutivo, infra transcrito: Não
haverá, no Serviço Público Civil, cargo de provimento
efetivo, isolado ou de carreira, de padrão superior a
"O", ficando suprimidos todos os padrões de
vencimntos superiores".
No presente caso não 'há sómente mera
alteração ou ampliação, mas quase total reforma do
ante-projeto presidencial com a circunstância de ser
êste, nas suas linhas gerais, muito mais razoável,
justo e econômico do que tal Substitutivo, Aquêle,
pelo menos, não estabelece novas e flagrantes
desigualdades ou privilégios escândalos, como
sucedera no tocante aos oficiais administrativos dos
padrões numéricos "30" e "31", cuja situação
excepcional constitui uma berrante infrigência do
próprio Substitutivo.
Sala das Sessões, em 1 de setembro de 1948.
— Fernandes Távora.
Nº 3
§§

Substituam-se
1º e 2º do

pelos
art. 3º

seguintes
do projeto

Lei nº 672-B, de 1948, da Câmara dos
Deputados, que reajusta vencimentos e salários do
pessoal civil e militar da União:
§ 1º Os atuais ocupantes dos cargos, de
provimento efetivo, dos padrões P, Q, R e S terão os
seguintes vencimentos mensais:
P — Cr$ 8.900,00.
Q — Cr$ 9.900,00.
R — Cr$ 10.900,00.
S — Cr$ 11.000,00.
§ 2º Os cargos dos funcionários referidos no
parágrafo anterior serão transformados, quando
vagarem, em cargos do padrão O, salvo os incluídos,
pelas leis ora vigentes nos Quadros Suplementares
dos diversos Ministérios, os quais serão extintos,
logo que vagarem.
Em conseqüência dessa emenda, suprima-se,
por desnecessário, o parágrafo único do art. 5º do
projeto.
Justificação

O projeto manda transformar no padrão O os
atuais cargos, de provimento efetivo, dos padrões P,
Q, R e S (i 1º do art. 3º) e, ao mesmo tempo (1 2º do
art. cit.), assegura aos atuais ocupantes dêsses
cargos uma "diferença de vencimentos, nestes
incorporada, para todos os efeitos" (sic) de acôrdo
com tabela que especifica.
Ora, a disposição constante do § 1º dêsse art.
3º envolve injustificável "capitis diminutio" para êsses
altos funcionários, porque os faz regredir ao padrão
O, pelo qual já passaram há anos. Apesar do
aumento de vencimentos concedido, há aí,
positivamente, uma degradação para êsses
servidores que, com justa razão, se tentem na
iminência de um grave dano moral.
Demais, não há nenhuma vantagem quer
de ordem administrativa, quer de ordem financeira,
nessa esdrúxula disposição do projeto. Se aprovada,
ela virá sómente trazer o desestimulo aos ocupantes
daqueles cargos, todos antigos chefes e diretores de
serviços, os quais regredirão a um padrão inferior,
para ficar equiparados a funcionários que hoje, lhes
estarão subordinados. Fazendo-os voltar ao padrão
O, mesmo lhes dando um acréscimo de
vencimentos, a titulo de diferença, o projeto
os degrada funcionalmente. E, afinal, em
benefício do próprio serviço público, as leis
os precisam atentar nas conseqüências morais
de de suas disposições, pois os servidores, principal-
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mente os da mais alta categoria, como os
de quem se trata, necessitam mais que tudo
para se sentirem estimulados em sua atenção,
de ficar a salvo de diminuições funcionais e
de degradações lamentáveis como a que ora se
projeta.
Para melhor ressaltar a profunda estranheza
que a medida causa, é oportuno assinalar que
ela não encontra precedente na vida administrativa
do país, pois até mesmo a Ditadura, nas numerosas
reformas que introduziu no Serviço Civil, sempre
teve o cuidado de respeitar a situação pessoal
dos funcionários inclusive no que concerne a
vantagens de ordem moral e a posições
hierárquicas.
Mas não é sòmente êsse o inconveniente
do projeto. Êle infringe o principio estabelecido
no seu próprio art. 2º, que manda tenha
todo cargo "o correspondente padrão de
vencimentos"
(sic).
Ora,
os
vencimentos
estabelecidos para o padrão O são de
Cr$ 8.400,00 (art. 3º do projeto) . Entretanto, se
aprovada a injusta disposição dos §§ 1º e 2º
dêsse mesmo art. 3º, haverá, na realidade,
pertencendo ao padrão O, funcionários com
cinco vencimentos diferentes... Estará, assim,
tumultuado o valor do padrão O, cujo enunciado
já não mais exprimirá um "quantum". Não colherá
a alegação de que os funcionários dos atuais
padrões P, Q, R e S perceberão apenas
uma diferença de vencimentos, pois é o
próprio projeto que manda incorporar essa
diferença aos vencimentos, para todos os
efeitos.
A presente emenda visa corrigir êsses
inconvenientes todos, sem a maior despesa
que a admitida pelo próprio projeto, pois não
altera absolutamente, os vencimentos atribuídos
àqueles funcionários, pelo projeto vindo da
Câmara.
A emenda mantém os atuais ocupantes
dêsses cargos nos padrões em que ora se
encontram respeitando, assim, como é de
justiça, sua situação, dá-lhes os mesmos
vencimentos que lhes atribui o projeto e, ao
mesmo tempo, manda transformar no padrão O
êsses cargos, quando vagarem, salvo os já
incluídos, em virtude de leis vigentes, nos
Quadros Suplementares dos diversos Ministérios
os quais serão extintos ao vagarem, como é de
lei.
Dêsse modo, sem alterar a sistemática do
trabalho aprovado pela Câmara e sem aumentar
despesas, a emenda evita os inconvenientes apon-

tados. E', pois, emenda que merece aprovação.
A supressão do parágrafo único do art. 5º do
projeto é consequência natural da alteração
sugerida para os §§ 1º e 2º do art. 3º, pois o
aludido parágrafo único estabelece:
"Não haverá, no Serviço Público Civil, cargo
de provimento efetivo, isolado ou de carreira, de
padrão superior a O suprimidos todos os padrões
de vencimentos superiores".
Sala das Sessões, em 1 de setembro de
1948, – Henrique de Novaes
.
SUBEMENDA À EMENDA N º 3
Acrscente-se ao art. 3º:
"§ 3º – Ficam ressalvados os direitos de
promoção".
Nº 4
Ao art. 8.:
Os vencimentos mensais dos postos dos
oficiais generais correspondem ao seguinte:
Cr$
General de Exército Almirante 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. 9º:
Os vencimentos dos demais postos
corresponderão ao seguinte:
Coronel e Capitão de Mar e Guerra .. 10.000,00
Tenente Coronel e Capitão de
Fragata .............................................
8.500,00
Major e Capitão de Corveta...............
7.200,00
Capitão e Capitão Tenente ...............
6.000,00
1º Tenente ........................................
5.000,00
2º Tenente ........................................
3.600,00
Art. 10. Os vencimentos dos praças de pré
correspondem ao seguinte:
a)

A
Aspirante a oficial médico Suboficial .
Taifeiro Mór
(cozinheiro e alfaiate)
1º sargento .......................................
2º Sargento.......................................
Taifeiro de 1ª classe
(cozinheiro e alfaiate)
3º Sargento .......................................

3.000,00
2.400,00
2.100,00
1.300,00
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Taifeiro
Mór
(barbeiro,
copeiro,
arrumador e sapateiro) ..........................
Taifeiro de 2ª classe (cozinheiro e
alfaiate)...................................................
Taifeiro de 1ª classe barbeiro, sapateiro
e copeiro
Aluno da E. E. Aer. (3º e 4º períodos) ...
Estagiários Curso F. Enfermeiros ..........
Cabo ......................................................
Taifeiro de 2ª classe barbeiro, capateira
e copeiro) ...............................................
Soldado de 1ª classe – (I. G. Ct.)
Engajado ...............................................
Soldado de 1ª classe Aluno da E. E.
Aer. 2º período – Soldado de 2ª classe
(I.G.CT.), Engajado ..............................
Soldado de 3ª classe .............................
Aluno E. E. Aer. (1º período) – Aluno
Esc. Téc. Aviação ..................................
Cadete do 3º ano da E. Aer. ..................
Cadete da Escola E. Aer. – Cadete do
Curso Prévio da E. E. Aer. – Aluno do
Curso O.R. Aer. .....................................

1.300,00
1.200,00
1.100,00
1.100,00
800,00
750,00
650,00
600,00
430,00
350,00
250,00
200,00

B
Ministério da Guerra
Aspirante a oficial e Sub-tenente ...........
Sargento ajudante e 1º Sargento ..........
Músico contra mestre ............................
1º Sargento e músico de 1ª classe ........
2º Sargento e músico de 2ª classe ........
3º Sargento e músico de 3ª classe ........
1º Cabo e músico de 4ª classe ..............
Cabo engajado de fileira ou empregado
Cabo engajado, especialista ou artífice .
Cabo engajado, mecânico ou rádio
telegrafista .............................................
Cabo convocado, de fileira ou
empregado .............................................
Cabo convocado, especialista ou
artífice ....................................................
Cabo convocado, mecânico ou rádio
telegrafista .............................................

3.000,00
2.400,00
2.700,00
2.400,00
2.100,00
1.800,00
1.100,00
800,00
900,00
1.100,00
550,00

Soldado não mobilizável e Aluno da
Escola Preparatória de Cadetes...........
Soldado mobilizável e Cadete .............
Soldado mobilizável, especialista ou
artífice e cadete do último ano .............
Soldado engajado, de fileira ou
empregado ...........................................
Soldado engajado, especialista, artífice
ou corneteiro de 2ª classe ....................
Soldado engajado, corneteiro de 1ª
classe ...................................................

100,00
200,00
300,00
550,00
650,00
750,00

C
Ministério da Marinha
Guarda Marinha e suboficial ................
Taifeiro de 1ª classe – (cozinheiro) e 1º
Sargento ...............................................
2º Sargento ..........................................
Taifeiro de 2ª classe (cozinheiro) e 3º
Sargento ...............................................
Taifeiro de 1ª classe (arrumador,
barbeiro e padeiro) ...............................
Taifeiro de 3ª classe (cozinheiro) .........
Taifeiro de 2ª classe (arrumador,
barbeiro e padeiro) ...............................
Cabo .....................................................
Taifeiro de 3ª classe (arrumador
barbeiro e padeiro) ...............................
Marinheiro de 1ª classe ........................
Marinheiro de 2ª classe, soldado do
C.F.N – Soldado tambor e corneta –
Soldado especializado dos ramos CV
e MA – Soldado (Comp. Transportes) .
Grumete:
Sorteado
(soldado)
–
Soldado
voluntário ..............................................
Aspirante do último ano .......................
Aspirante ..............................................
Aprendiz de marinheiro ........................

3.000,00
2.400,00
2.100,00
1.800,00
1.300,00
1.200,00
1.100,00
800,00
750,00
650,00

550,00
250,00
300,00
200,00
100,00

650,00

Justificação

750,00

Embora reconhecendo o alto espírito de
justiça que presidiu à elaboração do presente
projeto de lei, na Câmara dos Deputados, não
podemos deixar de reconhecer a exigüidade de
vencimentos com que foram contemplados os
chefes as nossas Fôrças Armadas e os demais
oficiais que as compõem.
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Homens encarecidos no rude serviço militar
que ascender aos mais elevados postos depois de
uma vida tôda, ela de renúncias, de sacrifícios, de
estudos de tôda ordem, têm direito incontestável a
melhores proventos do que os contemplados no
projeto em apreço, o que aliás foi previsto na
mensagem presidencial, onde lhes moram
reservados justamente, os vencimentos constantes
da emenda que oferecemos.
E' chocante o tratamento dispensado àqueles
que se consagram ao serviço militar, no elevado
propósito de concorrer para a manutenção da
segurança nacional.
Sabemos das dificuldades que assoberbam o
erário público e tivemos satisfação, tomando
conhecimento
das
Previsões
feitas
pelo
Departamento do Serviço Público.
Temos conhecimentos do esfôrço que a
Nação realiza e para que ela desfrute da
tranquilidade indispensável ao seu labor produtivo
imaginamos que só dentro da base de uma
remuneração justa aos seus servidores, com
especialidade àqueles que devem assegurar a sua
ordem interna, é que se poderá criar a situação ideal
para o trabalho produtivo e eficiente.
Somos dos que entendem – e a experiência
da vida o demonstra bem – que a soberania das
nações repousa exclusivamente no valor das suas
fôrças armadas.
Não será com soldados mal nutridos e
instruídos nem com um quadro de oficiais
angustiados por necessidades de tôda ordem, em
conseqüência de não poder atendê-las por falta de
recursos, muito menos ainda por deficiência de
material bélico adequado, que uma Nação poderá
impor respeito a sua soberania, à ordem dentro de
suas fronteiras.
Será, sim, com as Fôrças Armadas, bem
equipadas, bem instruídas, bem organizadas e bem
conduzidas que a sua vontade será respeitada.
No propósito de contribuir em parte para êsse
desiderato é que apresentamos as presentes
emendas.
Sala das Sessões, em 2 de setembro de 1948.
– Pinto Aleixo. – Filinto Müller. – Olavo Oliveira. –
Euclydes Vieira. – Severiano Nunes. – Maynard Gomes.
– Flávio Guimarães. – Pedro Ludovico. – Pereira Pinto. –
Etelvino Lins. – Evandro Vianna. – Vergniaud
Wanderley. – Dario Cardoso. – Augusto Meira. –

Henrique Novaes. – Apolonio Sales. – Clodomir
Cardoso.
Nº 5
"Redija-se o art. 15 da seguinte. forma":
"Os proventos da disponibilidade ficam desde
logo reajustados, alterando-se os padrões ou
referências respectivas de acôrdo com as
modificações operadas em relação ao pessoal em
atividade".
Justificação
Tal como está redigido o projeto – "Os
proventos da disponibilidade serão revistos ... o
pessoal que se encontra em tal situação ficaria
privado de se beneficiar, desde logo, com o aumento
apesar de ser êste o espírito da lei. Aquela revisão
futura é dispensável, 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 delongas mais ou menos
infindáveis de comissões designadas para proceder
à revisão que, por assim dizer, e automática, porque
não poderia fugir à sistemática vigente.
Vale
acentuar
que
o
servidor
em
disponibilidade não é como o aposentado, senhor de
sua liberdade, podendo agir livremente no terreno
econômico. Está sujeito permanentemente ao Poder
Público que a qualquer momento pode convocá-lo.
Como tal não pode encetar sem peias, outras
atividades remuneradas, pois nem sequer lhe é dado
fixar a sua residência em lugar diferente daquêle em
que está sediada a sua repartição. Vive, por isso e
por motivos extranhos à sua vontade, em situação
instável, com vencimentos que atingem até um terço
do que lhe competia, curtindo dificuldades e vivendo
sob a pressão moral de ser apontado como um
parasita do Estado, um inativo enfim.
Se representa um pêso morto para os cofres
públicos, mas não contribuiu para isso, o estado que
promova o seu reaproveitamento, para eliminar o
mal, tão prejudicial a êle próprio como ao indivíduo.
Mas não regateie o que é humano e justo.
Sala das Sessões, em 2 de setembro de 1948.
– Attilio Vivacqua.– Vergniaud Wanderley. – Evandro
Vianna.
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Nº 6
Substitua-se o art. 16 pelo seguinte:
Art. ... Os proventos de inatividade dos
funcionários da União, bem como dos militares da
Reserva Remunerada e Reformados terão um
acréscimo correspondente a 2/3 (dois terços) do
aumento que fôr concedido aos servidores civis e
militares em atividade, da mesma categoria, função,
pôsto ou graduação.
Justificativa
A 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 atividade".
Este dispositivo constitucional foi, também,
mandado aplicar aos militares pelo § 6º do artigo
182, da mesma Constituição.
Em bem elaborado comentário do dito artigo
escreveu Pontes de Miranda:
"A regra dirige-se aos legisladores e pode a
justiça, ao ter em mãos lei que aumente vencimentos
sem o reajustamento que o art. 193 impõe reputá-la
inconstitucional".
A aplicação aos funcionários públicos em
atividade será acompanhada 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
corresponder aumento.
Os interessados devem exercer o direito que
lhes cabe no artigo 141, § 37 – (Comentários à
Constituição de 1946, página 167, vol. IV).
São ainda de brilhante parecer do Tribunal de
Contas da União, sôbre melhoria de vencimentos de
funcionários públicos ativos e inativos (publicados no
Jornal do Comércio de 15 de fevereiro de 1948 –
Tribunal de Contas) os seguintes tópicos:
"Esta inovação, humana, e também de grande
interêsse para a própria administração pública não
existia na nossa legislação, nem mesmo em leis
ordinárias,
quanto
mais
como
garantia
constitucional".

Infelizmente muitas das "garantias inscritas na
nossa Lei das Leis, por falta de sanção para o seu
não
cumprimento
reduzem-se
a
mera
recomendação".
"Promessas fagueiras feitas em sombrios
desenganos – Nada mais".
"Nas suas promessas e Interessantes
realizações para ter o equilíbrio humano entre
empregados e empregadores, o Estado Moderno
não pode esquecer a sorte dos seus próprios
servidores".
"E com êsses louvávis propósitos como lei
complementar da Constituição de 1946, a Lei
número 116, de 15 de outubro de 1947, e ainda
outros, projetos de leis, dos muitos que transitam
pelo nosso Poder Legislativo, aumentando
vencimentos de funcionários m atividades sem, muito
humanamente aquinhoado em tais benefícios
também os inativos".
"São os inativos constituídos da mesma
massa humana que os ativos".
"Como êstes, exprimentam também as
agruras da carestia alarmante da vida. E, o que é
pior, vão sofrê-las quando já alcançados pelos anos,
enfraquecidos pelas diferentes causas de invalidez,
determinantes do seu afastamento do serviço
público, não têm mais condições físicas e psíquicas
para enfrentá-las".
"O custo da vida, em sua vertiginosa
ascendência a todos aflige".
"Muito bem orientada, a nossa nova
Constituição de 1946, adotando a tese de que o
estipêndio dos servidores públicos tem o caráter
alimentar, mandou revê-lo para os ativos e inativos,
sempre que houvesse sensível alteração do poder
aquisitivo da moeda".
"A melhoria de vencimentos dos Servidores
Públicos deve sempre ser feita de acôrdo com
a situação econômica dêstes, a dignidade das
funções que lhes são entregues, em benefício
dos próprios interêsses públicos". "A Lei nº 116, de
15-10-947, melhorou os vencimentos 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 aposentados. Adotou, as
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sim, essa Lei a orientação determinada pelo art. 193
da Constituição".
Os
postulados
neste
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 número 22 dessa Sessço
publicada às páginas número 4.629-4.638 do
"Diário Oficial" (Seção I) de 22 do mesmo mês
de março.
E o Senado em sua alta sabedoria acabou
de confirmá-la aprovando o projeto de lei nº
44-9843, relativo ao aumento da Magistratura
Federal.
Resulta, pois, de tudo isso, o reconhecimento
pelo Congresso Nacional e o Tribunal de
Contas, do aumento mínimo de dois terços (2/3)
para os proventos da inatividade dos funcionários
públicos civis, como os dos militares, por
aplicação obrigatória do estabelecido no art. 193.
e § 6º do art. 182 da vigente Constituição
Nacional, sôbre o acréscimo que fôr concedido
aos vencimentos dos em atividade ou tfetivos.
Pois, num texto da lei, a presunção é de
que
não
existam
palavras
supérfluas,
o
vocábulo "Sempre" evidência que está no espírito
da lei determinar imperativamente a concomitância
do aumento 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 aposentados civis e
militares.
S. S., em 1 de setembro de 1948. – Flávio
Guimarães. – Euclydes Vieira.
Nº 7

Nº 8
Substitua-se o § 5 do artigo 16 pelo seguinte:
"O disposto no parágrafo anterior não se
aplica aos funcionários referidos no artigo 185 da
Constituição".
Justificação
A emenda, além de constitucional, é também
de toda justiça, e são por ela abrangidos apenas os
professôres e os técnicos que pela natureza de suas
funções merecem todo amparo dos poderes
públicos, e êstes não tiveram tratamento especial
como os membros da magistratura.
Sala das Sessões, em 1 de setembro de 1948,
– Augusto Meira. – Flávio Guimarães. – Vergniaud
Wanderley.
Nº 9
Substitua-se na "Tabela de Aumento de
Cruzeiros do Pessoal Inativo" (correspondente ao
art. 16): onde se diz Cr$ 1.500,00, 1.100,00 e
750,00, respectivamente, por 30% – 25% – 20%.
Justificação
A presente emenda visa substituir o aumento
fixo atribuído aos que percebem mais de Cr$
5.000,00 por uma percentagem de 30%, 25% e 20%,
conforme a época da reforma ou aposentadoria,
restabelecendo assim o princípio de percentualidade
mantido até os que percebem Cr$ 5.000,00. O
aumento fixo viria quebrar o critério percentual
estabelecido pela Subcomissão da Câmara e
acarretar uma injustiça, atribuindo vencimento
diferente – aumento igual.
Sala das Sessões, em 1 de setembro de 1948.
– Ernesto Dornelles.

Ao § 2º do art. 16.
Redija-se da seguinte forma o § 2º;
"Computo do provento ou vencimento
a que se refere o parágrafo anterior, não
Nº10
se
incluirão
os
decorrentes
de
cargos
legalmente acumuláveis, as gratificações e
Redija-se no artigo 17 o § 2º da seguinte forma:
outras vantagens a que fizeram jus os referidos
§ 2º Quaisquer pessoas civis ou militares
inativos".
que
como
pensionistas,
reformados
ou
aposentados, recebem proventos mensais, menores
de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00), terão os
Justificação
mesmos reajustados na forma seguinte: aqueles
A
emenda
obedece
ao
imperativo cujos proventos sejam menores de trezentos e
da lei, ressalvando a hipótese de proventos cinquenta cruzeiros (Cr$ 350,00), serão reajustados
resultantes de cargos acumuláveis de. acôrdo com a para esta importância; e aquêles cujos proventos
Constituição.
sejam de trezentos e cinquenta cruzeiros (Cr$
S. S., em 1 de setembro de 1948. – Attilio 350,00) ou maiores desta importância porém
Vivacqua. – Vergniaud Wanderley.
menores de quinhentos cruzeiros serão reajus-
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tados para quinhentos cruzeiros (Cr$
mensais.

500,00)

Justificação
Pretendemos com esta emenda fazer
justiça, embora retardada, determinando o aumento
dos proventos das pessoas civis ou militares
recebidas do Tesouro Nacional como pensionistas,
reformados e aposentados, menores que quinhentos
cruzeiros (Cr$ 500,00) e não podem ficar na
disposição geral para inativos e pensionistas,
pois sua miséria continuaria. Eles constituem
odiosa
e
iníqua
excxeção
e
por
isso
necessitam dessa disposição especial, aliás muito
parcimoniosa.
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, amplamente expõe
a dolorosa situação dêsses aposentados e
pensionistas, antigos servidores da Nação, ou
descendentes dêsses servidores que vivem à
mingua, com exíguas retribuições e são
milhares 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$ 9,40; no Piauí, Alzira Freitas,
Cr$ 9,40; no Rio Grande do Norte, Leonor
de Siqueira, Cr$ 8,00; no Ceará, Francisco Falcão,
Cr$
7,50;
no
Espírito
Santo,
Adélia
Nascimento, Cr$ 11,00 e Alda Borges, Cr$
9,00; em Santa Catarina, Alina Vieira de
Carvalho, Cr$ 8,00, e assim por diante, domiciliados
nêste Distrito Federal e em todos os Estados
da União.
Poderia
pois,
continuar
as
citações
nêste mesmo teor às centenas, conforme
os documentos, que juntamos a essa justificação,
e que fornecidos em tempo pelas Contadorias
dos
diversos
Ministérios
bem
provam
a
clamorosa injustiça e abandono de providências
em longos anos, em que ficaram aposentados,
reformados e pensionistas, dignos de uma justa
reparação.
Sala das Sessões, em 1 de setembro de 1948.
– Andrade Ramos
Nº 11
O artigo 17, alínea c ficará assim redigido:
c) Mais de Cr$ 1.000,00 ............................... 15%
Nº 11-A

Justificação
A alínea c, como está redigida, importaria em
excluir do aumento geral os proventos de
pensionistas, superiores a Cr$ 2.000,00. Esta
exceção sobremodo 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 artigo 17, além de seu caráter
provisório, é de tal ordem exígua, que não
representará qualquer ônus sensível para o Tesouro
a providência de irrecusável justiça, consubstanciada
na emenda.
Razões também de irrecusável justiça,
considerados os objetivos do projeto, impõem como
se estabelece na segunda emenda, a fixação do
limite mínimo de Cr$ 300,00 para as pensões que
atualmente não atinjam essa importância.
Sala das Sessões, 2 de setembro de 1948. –
Evandro Vianna. – Attilio Vivacqua. – Pereira Pinto. –
Filinto Müller. – Vergniaud Wanderley.
Nº 12
Ao artigo 17.
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 geral, que se atenda a todos
e se deixe de lado aos que percebem pensões
superiores a Cr$ 2,000.00, pois que, para êsses as
dificuldades de vida também existem, e afetadas
ficarão com as arrecadações a serem feitas para
atender aos benefícios desta lei.
Sala das Sessões, em 2 de setembro de 1948.
– Euclydes Vieira. – Olavo Oliveira.
Nº 13
Ao art. 24 dê-se a seguinte redação:
"Art. 24 – Os funcionários que perderam cargo
efetivo, por desacumulação ordenada pela Carta de
1937 e pelo Decreto-lei nº 24 de 29 de novembro de
1937 e com direito à disponibilidade, ex-vi do artigo
24 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, perceberão os mesmos vencimentos
que perceberem aquêles que ocupam cargos
idênticos, na sua integridade".
Justificação

Não
se
compreende
que
só
aos
No § 2º, onde está Cr$ 100,00, diga-se Cr$ professôres catedráticos se dê a integralidade
300,00.
dos
vencimentos,
pois
isso
se-
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ria instituir uma casta de privilégios, quando o
dispositivo constitucional foi reparador, e nenhuma
restrição fez aos vencimentos a serem pagos. Se
com êste dispositivo se procura interpretar o artigo
24 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, que se faça de modo amplo e
equitativo.
Sala das Sessões, 2 de setembro de 1948. –
Euclydes Vieira. – Olavo Oliveira.
Nº 14
Redija-se o art. 25 da seguinte forma:
Ao art. 25 do Projeto de lei da Câmara nº 326,
de 1948.
"Os funcionários que perderam cargo de
magistério, por desacumulação ordenada pela
Carta Constitucional de 1937, e ora em
disponibilidade, ex-vi do art. 24 do Ato das
Disposições 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 respectiva
habilitação".

ciados à luz dos spreceitos constitucionais
dominantes ao tempo em que os mesmos foram
adquiridos. Daí, mais um motivo para que a relação
se inspire nas normas inscritas na Lei Maior de 1934.
Sôbre melhorar a forma, tem a emenda, nessa
parte, o mérito de eliminar possíveis erros de
interpretação.
De igual forma, deve ser modificada a
expressão contida no artigo em causa –
"vencimentos atribuídos aos demais catedráticos",
por ser de notória imprecisão, convindo que fique
mencionado que os proventos previstos são os do
cargo que de direito, por decorrência mesmo da
própria Constituição, competem ao funcionário ao
qual se aplica a disposição.
Tais são as modificações propostas, que se
completam com outras meramente de redação.
Sala das Sessões, em 2 de setembro de 1948.
– Attilio Vivacqua. – Pereira Pinto. – Vergniaud
Wanderley. – Evandro Vianna
.
Nº 15

Substitua-se o art. 29 pelo seguinte:
Art. 29. – Os atuais juízes da Câmara de
Reajustamento e os juízes substitutos da Justiça do
Distrito Federal terão vencimentos idênticos aos dos
Justificação
atuais ocupantes dos padrões R e Q,
A redação do projeto está imperfeita, respectivamente.
merecendo reparos quanto ao fundo, em parte, e na
Parágrafo
único
–
Os
vencimentos
forma.
estabelecidos nesta lei serão pagos aos juízes
Com efeito, o art. 25, preceitua no princípio:
substitutos da Justiça do Distrito Federal a partir de 1
"Os funcionários que perderam função de janeiro de 1947.
vitalícia...".
E' de salientar dêsde logo, que não houve, em
Justificação
verdade, perda de junção, mas de cargo. O
funcionário poderia não estar, ao tempo da
A emenda visa sanar omissão cometida no
desacumulação, exercendo as suas funções, mas Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 1948, no qual
nem por isso deixou de perder o cargo.
foram aumentados para Cr$ 14.000,00 mensais os
Essa parte foi aclarada na emenda supra.
vencimentos dos juízes de direito do Distrito Federal,
A emenda também preferiu o expressão sem que se aumentasse proporcionalmente os dos
"cargo de magistério", ao envéz de "função vitalícia juízes substitutos da mesma Justiça.
de magistério", para se aproximar do modêlo da
Entretanto, o artigo 124, nº VI da Constituição
Constituição de 1934 (art. 158, § 2º), que instituiu Federal estabelece que a diferença entre os
para os professôres as garantias de vitalicidade e de vencimentos dos juízes vitalícios não pode exceder
inamovibilidade, nestes têrmos:
de trinta por cento (30%) de uma para outra
§ 2º – Aos professôres nomeados por entrância.
concurso para os institutos oficiais cabem as
Ora, os juízes substitutos da Justiça do Distrito
garantias de vitaliciedade e de inamovibilidade nos Federal constituem uma de suas entrâncias,
cargos..."
tanto que o Egrégio Tribunal de Justiça local,
O art. 25, em exame, demonstra a intenção em obediência ao disposto no artigo 124, nº IV, inde um justo resguardo aos direitos, já reconhecidos fine, da Constituição, por mais de uma vêz,
na Constituição vigente, que vêm sendo apre- deixou de organizar listas de promoção, por me-
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recimento, ao cargo de Juiz de Direito, à vista da
inexistência de juízes substitutos que 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 contida no artigo 16 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
A emenda ora apresentada corrige também a
desigualdade do tratamento dispensado no referido
Projeto 44 aos juízes de direito e aos substitutos. Ao
passo que os primeiros passaram a vencer Cr$
14.000,00 mensais, sendo beneficiados com um
aumento de Cr$ 5.000,00, por mês, os segundos
ficaram com Cr$ 7.840,00, quase a metade do que
receberão os primeiros, tendo um aumento de Cr$
840,00 mensais sòmente, cumprindo salientar que tal
desnível iria refletir igualmente nos vencimentos dos
membros do Ministério Público local, pois a lei que
lhes regula os vencimentos estatui que os curadores
ganharão tanto quanto os juízes de direito e os
promotores, tanto quanto os juízes substitutos.
Sala das Sessões, em 2 de setembro de 1948.
– Dario Cardoso.
Nº 16
Onde convier:
Art. As Caixas de Aposentadoria e Pensões,
que tiverem a seu cargo o pagamento de proventos
de aposentadoria a servidores civis da União,
também acrescentarão, a êsses proventos, a
importância do aumento fixado nesta lei, e serão
indenizados pelo modo previsto no art. 1º do
Decreto-lei nº 3.769, de 28 de outubro de 1941.
Justificação
O Decreto-lei nº 3.769, de 28 de outubro de
1941, determinou que os servidores civis da União,
associados de Caixas de Aposentadorias e
Pensões, quando aposentados, teriam os proventos
assegurados aos demais funcionários, de acôrdo
com a legislação em vigor; sendo a diferença entre
o provento recebido da Caixa respectiva e àquele
que tivesse direito como funcionário, pagos,
na forma do mesmo Decreto, pelo Tesouro
Nacional.
O Decreto-lei nº 8.512, de 31 de dezembro
de 1945, que concedeu o último aumento geral
aos servidores civis, militares, reformados,
inativos
e
pensionistas,
determinou
que
os titulados da União, aposentados pelas

Caixas de Aposentadoria e Pensões percebessem o
aumento determinado no mesmo Decreto-lei pelas
respectivas Caixas à conta do Tesouro Nacional,
cabendo ao mesmo Tesouro indenizá-las nos têrmos
do Decrete-lei nº 3.769, de 28 de outubro de 1941.
Não se trata de conferir direitos por isso que o
aumento está assegurado pelas leis citadas, e os
funcionários beneficiados já estão relacionados pelo
Tesouro; a emenda visa, apenas, evitar que os
funcionários civis titulados da União, aposentados
pelas Caixas de Aposentadorias e Pensões, tenha
mas vantagens que lhe são devidas, retardadas pelo
demorado expediente entre as ditas Caixas e a
Diretoria de Despesa do Tesouro Nacional, como
aconteceu para execução da Lei nº 8.512, de 31 de
dezembro de 1945, que reajustou os vencimentos
dos funcionários da União.
Sala das Sessões, em 2 de setembro de 1948.
– Joaquim Pires.
Nº 17
Onde convier:
Art. Os funcionários, pertencentes ao Quadro
Suplementar Numérico do Ministério da Fazenda,
incluídos no Quadro Alfabético, constante da
presente Lei, que contarem 35 anos de serviço
público e 60 anos de idade, serão, se o requererem,
aposentados nas classes imediatamente superiores
dêsse Quadro, com tôdas as vantagens asseguradas
aos que nele ingressam, procedentes do Quadro
Numérico acima referido.
Justificativa
A aposentadoria, na classe imediatamente
superior da carreira do funcionário que contar 35 anos
de serviço público, é dispositivo já integrado no projeto
de revisão do Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis, em andamento na Câmara dos Deputados.
A medida proposta pela emenda é uma
antecipação da vigência dêsse dispositivo, aliás,
grandemente limitado nos seus efeitos, com a
restrição do benefício, sòmente concedido aos
maiores de 60 anos.
O disposto na emenda não acarreta aumento de
despesa ao presente projeto de aumento de vencimentos
e constitue um ato de justiça para com velhos funcionários
carregados de bons serviços à Nação, muitos
dêles beirando a idade da compulsória, com mais de
quarenta anos de serviço público, sem, entretanto,
terem logrado o prêmio de seus esforços – término
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de sua carreira, não por culpa própria, mas do
Quadro em que foram incluídos em 1939, o qual,
sendo de extintos, sem possibilidades de
desenvolvimento decorrente do crescimento do
serviço público no decurso do tempo, não facultou a
criação de novos cargos, abrindo vagas que
devessem ser preenchidas pelos seus componentes,
como aconteceu aos outros Quadros, especialmente
ao Permanente.
No Quadro Suplementar Numérico do
Ministério da Fazenda, há funcionários com 15 e 20
anos de classe, que ainda não sofreram alteração
em sua carreira, desde que nele foram incluídos,
quando de sua criação em 1939, consequência
exclusiva da escassez de vagas nesse Quadro.
Sua Ex.ª, o Sr. Presidente da República,
General Eurico Gaspar Dutra, impressionado com
essa situação, vem, desde o início do seu govêrno,
dando preferência aos mais antigos serventuários na
promoção à última classe da carreira, porém, as
raras vagas que se verificam são insuficientes para
atender a todos os que merecem esse ato de justiça
de Sua Ex.ª.
A inclusão da emenda no presente projeto
de lei, justifica-se pela oportunidade que se depara
de se fazer justiça ampla a velhos servidores,
vitimas de defeitos inerentes a quadros de
extintos, dêste modo, compensando-os, embora
tardiamente, do longo tempo que serviram,
aguardando promoção.
Rio de Janeiro, 1 de setembro de 1948. –
Fernandes Távora.
Nº 18
Ao art. 16, acrescente-se.
§ 6ª – Aos inativos, cujos proventos são pagos
de conformidade com o padrão numérico dos
respectivos cargos é assegurada a reversão, na
forma da lei, obedecida a equivalência de padrões
estabelecida no artigo 4º.
Justificação

O projeto estabelece agora a justa equivalência
entre as importâncias correspondentes aos padrões
numéricos e alfabéticos. E é para que não existam
dúvidas sôbre o direito do funcionário e aquilo que lhe
é legalmente devido que é proposta a emenda.
Sala das Sessões, em 1 de setembro de 1948,
– João Villasbôas.
Nº 19
Acrescente-se ao artigo 16 do Projeto, o
seguinte:
Parágrafo 6º – Os inativos ficam obrigados a
apresentar os seus títulos de proventos de inatividade
às repartições competentes, no prazo improrrogável
de noventa (90) dias, para a apostila dos respectivos
aumentos, estabelecidos nesta Lei, sob pena de ser
suspenso o pagamento daqueles proventos, até que
satisfaçam esta exigência; 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 forma da alínea IV
do artigo 231, do vigente Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União.
Justificação
A providência da obrigatoriedade da
apresentação pelos inativos dos seus títulos de
proventos de inatividade, para a apostila dos
aumentos estabelecidos aquêles proventos, é
reprodução da constante para os aumentos
concedidos pelo Decreto-lei número 8.512, de 31 de
dezembro de 1945, decorrendo essa obrigatoriedade
do fato de que não podem os ditos títulos de
proventos de inatividade conter uma importância a
ser paga maior que a constante dos mesmos títulos.
O prazo determinado para dentro dele ser
realizada a supra-dita apostila pelas respectivas
repartições com a punição dos funcionários
responsáveis por não respeitarem êsse prazo, tem
por finalidade evitar o que se deu com a apostila
determinada no supracitado Decreto-lei nº 8 512, de
31 de dezembro de 1945, ainda não executada em
muitos títulos apresentados para aquela apostila.
Sala das Sessões 1 de setembro de 1948. –
Joaquim Pires.

A emenda visa atender aos direitos dos
antigos funcionários dos quadros suplementares
cujos vencimentos foram fixados em padrões
numéricos.
A êsses, sob fundamento de se tratar de
cargos extintos, ou se negava reversão, aos mesmos
SUBEMENDA À EMENDA Nº 19
cargos, ou se a concedia em outro cujo padrão
alfabético correspondia à quantia inferior aos
Os
reformados,
inativos
e
proventos por êle percebidos.
pensionistas
ficam
obrigados
a
apresentar
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seus títulos, à repartição competente, para apostila
no prazo improrrogável de noventa (90) dias, a
contar da vigência desta Lei, sob pena de ser
suspenso o respectivo pagamento até que
satisfaçam a exigência.

ção, de que sempre gozaram, aos Juízes de Direito e
Curadores da Justiça do Distrito Federal e Auditores
de segunda entrância da Justiça Militar.
Sala das Sessões, em 1 de setembro de 1948.
– Flávio Guimarães.

Nº 20

Nº 21

Ao Projeto nº 326, de 1948.
Acrescente-se ao artigo 29:
Parágrafo único – Os juízes e os Procuradores
do Tribunal Marítimo, além dos vencimentos padrão
estabelecidos para a letra O, terão aumento idêntico
ao atribuído aos juízes da Câmara de Reajustamento
Econômico.

Acrescente-se onde couber:
Os benefícios da presente lei são extensivos a
todos os empregados autárquicos da Estrada de
Ferro Central do Brasil, correndo a despesa por
conta do aumento da subvenção que a União
consigna no Orçamento à mesma ferrovia na forma
do artigo nº 28, do Decreto-lei nº 3.306, de 24 de
maio de 1941.
Sala das Sessões, ilegível de setembro de
1948.

Justificação
Os juízes e os Procuradores do Tribunal
Marítimo, estão desde 1934, equiparados aos Juízes
de Direito e Curadores da Justiça do Distrito Federal e
aos Auditores de segunda entrância da Justiça Militar
pelo Decreto nº 24.858, de 5 de julho de 1934, que
organizou o Tribunal Marítimo, Lei nº 284, de 28 de
outubro de 1936, que padronizou os vencimentos do
funcionalismo público e Decreto-lei nº 7.675, de 26 de
junho de 1945, que reorganizou o Tribunal Marítimo.
Ao Projeto nº 44, de 1948, do Senado Federal,
que reajusta os vencimentos da Magistratura e do
Ministério Público, foi apresentada uma emenda pela
Comissão de Finanças, mantendo a equiparação
desses funcionários.
A Comissão de Constituição e Justiça
manifestou-se contràriamente a essa emenda, sob o
fundamento de que o Tribunal Marítimo não faz parte
do Poder Judiciário, e nessas condições os seus
funcionários não poderiam ser incluídos no projeto de
reajustamento da Magistratura e do Ministério Público.
O projeto de reajustamento de vencimentos
dos servidores civis e militares, no artigo 29, atribui
aos Juízes da Câmara de Reajustamento Econômico
aumentos idênticos aos concedidos aos atuais
ocupantes do padrão R.
A nossa emenda pleiteando para os Juízes e
os Procuradores do Tribunal Marítimo o que o artigo
29 concede aos Juízes da Câmara de
Reajustamento Econômico, não estabelece a
equiparação a que têm direito por lei, êsses
funcionários, pelos menos, porém, suavisa a
situação material e moral em que se encontram,
até que seja possível restabelecer a equipara-

Justificação
Embora de outras vêzes tenham sido
extensivas aos servidores da Central do Brasil, as
vantagens dadas aos funcionários e extranumerários
da União, paira, todavia com frequência, uma certa
dúvida na concessão dessas mesmas vantagens.
Cumpre acentuar, entretanto, que, em face dos
próprios dispositivos legais que regulam a autonomia
dessa via ferrea, os quais determinam o seguinte:
"O pessoal da E.F.C.B., com exceção dos
funcionários, ficará sujeito às normas dos. DecretosLeis ns. 240 de 4 de fevereiro de 1938 e 1.009, de 26
de dezembro de 1939, com as modificações desta lei
e posteriores, até a expedição do Regulamento a
que se refere o artigo anterior" (artigo 13, do
Decreto-lei nº 3.306, de 24 de maio de 1941, que
instituiu a Central com personalidade autárquica: –
os grifos são meus) e o artigo 12 (que é o anterior
citado) que:
"Será expedido pelo Presidente da República,
o Regulamento do Pessoal da Estrada de Ferro
Central do Brasil".
Enquanto não fôr apresentado aquêle
Regulamento do Pessoal, os servidores da Central
ficarão sujeitos aos referidos decretos-leis e
modificações posteriores, diplomas legais que
regulam os direitos e deveres dos extranumerários
da União.
Não tendo sido até hoje apresentado
dito
Regulamento
do
Pessoal,
a
legislação
aplicável
aos
aludidos
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servidores
ferroviários
é
a
mesma
dos
extranumerários da União, o que importa na
concessão de tôdas as vantagens porventura dadas
a êstes.
Nem mesmo a alegação de que a Central não
figura no Orçamento da 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 nº 28 do mesmo Decreto-lei nº
3.306-41 que diz:
"A partir de 1942, o orçamento geral da União
consignará à E.F.C.B., uma subvenção da
importância correspondente à despesa com o
material permanente, e as demais repartições as
dotações para pagamento de serviços que venham a
requisitar daquela Estrada".
Além disso, a derrogação da autonomia da
Central, na parte referente ao pessoal, com o
restabelecimento do Quadro II do Ministério da
Viação, quase que já é assunto solucionado pelo
Congresso, pois o projeto de lei da Câmara referente
ao caso está transitando por esta Casa sob o nº 28748, já aprovado por aquela.
Assim, além de ser estritamente legal e
humana, a presente emenda se antecipará ao
aludido projeto de lei que derroga a autonomia da
Central na parte do pessoal e transformará em
legítimos extranumerárlos da União todos os
ferroviários que não sejam funcionários.
Sala das Sessões, em 2 de setembro de 1948.
– João Villasbôas.
Nº 22

O pessoal técnico e administrativo admitido e
mantido com os recursos dos mencionados acôrdos
e todo contratado, anualmente, recebendo
remuneração dentro dos limites e referências dos
quadros de servidores efetivos e extranumerários,
justo é, portanto, que se lhes estenda o benefício do
aumento instituído no projeto número...
Importa, entretanto, que essa medida não
venha perturbar a marcha dos trabalhos, que se
desenvolvem sob o vantajoso regime dos acôrdos o
que se daria se, sem refôrço de dotação, fôsse
extensivo aos respectivos servidores o benefício da
lei em discussão, o que importaria em se dispender
com a manutenção do pessoal em serviço acima de
50% das dotações.
Ainda, tendo-se em consideração que os
servidores contratados dos serviços mantidos pelos
acôrdos em referência, estão sob o regime de
contrato-ano, com remuneração enquadrada nos
limites das classes e referências dos quadros
normais, convém, para limitação de despesas e pela
consideração da relação que tais serviços guardam
com as administrações estaduais, que os aumentos
aos mesmos concedidos perfaçam remuneração não
superior a que terão os servidores dos quadros
normais nas classes iniciais, nas carreiras
correspondentes ou correlatas.
Com essas considerações, proponho a
seguinte emenda, onde couber:
"A despêsa decorrente do aumento de
remuneração de pessoal contratado mensalista e
diarista, pelos serviços mantidos sob regime dos
acôrdos celebrados pelo Ministério da Agricultura e
os Estados e o Distrito Federal, para fomento da
produção, correrão por crédito próprio, aberto pela
presente lei para suplementação das cotas federais
dêsses acôrdos na importância total dos acréscimos
de despesa decorrentes".
As remunerações do pessoal contratado,
mensalista e diarista, pelos serviços referidos no
parágrafo anterior, ficam limitadas aos padrões e
referências das classes iniciais dos quadros efetivo e
extranumerário.
Sala das Sessões, em 2 de setembro de 1948.
– Henrique de Novaes.

O Ministério da Agricultura mantém acôrdos
com vários Estados e o Distrito Federal para
desenvolvimento de trabalhos de fomento da
produção, segundo os dispositivos da Lei nº 199, de
23 de janeiro de 1936. É uma excelente modalidade
de cooperação, libertando as atividades dos serviços
de assistência técnica à agricultura de entraves
administrativos e evitando dispersiva dualidade de
organizações, federais e regionais.
Nesses acôrdos a União e os Estados
contribuem com cotas na proporção respectiva de
2/3 e 1/3 e as despesas com o pessoal estão
Nº 23
limitadas a 50% da contribuição total. Foi sábia a lei
nessa limitação, prevendo a formação de quadros
Acrescente-se onde couber:
em desproporção com os meios materiais de
Os benefícios da presente lei são extensivos a todos
trabalho.
os empregados autárquicos da Estrada de Ferro Noro-
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este do Brasil, correndo a despesa por conta da
Sala das Sessões, 2 de setembro de 1948. –
subvenção que a União consigna no Orçamento à Attilio Vivacqua. – Vergniaud Wanderley. – Evandro
mesma sob a forma de recursos complementares, Vianna.
consoante disposto pelo artigo nº 26, do Decreto-lei
nº 4.176, de 13 de março de 1942, mediante o
Nº 25
aumento que se tornar necessário.
Onde couber:
Art. – Os vencimentos, direitos e vantagens do
Justificação
Auditor, do Promotor e dos Advogados de Ofício, da
A situação da E. F. Noroeste do Brasil é Auditoria de Justiça da Polícia Militar do Distrito
perfeitamente, idêntica à da Central do Brasil. Pelo Federal, a partir da data referida na Lei de fixação
Decreto-lei nº 4.176, de 13 de março de 1942, foi dos vencimentos da Magistratura e do Ministério
extinto o Quadro IV do Ministério da Viação e instituído Público da União, serão, respectivamente, iguais aos
o regime autárquico naquela ferrovia, ficando, porém, o dos Juízes de Direito, dos Promotores e dos
seu pessoal sujeito à legislação do extranumerário da Defensores Públicos da Justiça do Distrito Federal.
União Federal enquanto não fosse expedido o
Art. – Os vencimentos do Escrivão, do
Regulamento do Pessoal, consoante determinam os Escrevente e do Oficial de Justiça da Auditoria de
artigos ns. 12 e 13 desse mesmo Decreto-lei.
Justiça da Polícia Militar do Distrito Federal, serão,
Assim, e como até agora não tenha sido respectivamente, iguais aos dos Escrivães,
expedido o aludido Regulamento do Pessoal, é óbvio Escreventes e Oficiais de Justiça das Varas
que
qualquer
vantagem
concedida
aos Criminais da Justiça do Distrito Federal.
extranumerários federais estender-se-á àqueles
servidores ferroviários, uma vez que estão sujeitos à
Justificação
mesma legislação.
Além disso, sendo a Noroeste inteiramente
A presente emenda é oportuna, justa e
Patrimônio Nacional, Federal, pode negar aos seus imperativa. Visa corrigir a omissão verificada na
servidores a qualidade de empregados da União elaboração da Lei que fixou os vencimentos da
Federal, tanto mais quanto pelo artigo nº 26, do Magistratura e do Ministério Público da União.
mesmo Decreto-lei nº 4.176-42, é disposto que essa
Os membros da Justiça da Polícia Militar do
mesma União fornecerá recursos complementares Distrito Federal, dentro em breve, em virtude de lei
para a execução dos seus serviços, os quais, especial, também do Corpo de Bombeiros, isto é, o
evidentemente, terão de constar no Orçamento Auditor, o Promotor, e os dois Advogados de Ofício
Nacional, motivos esses que trazem a convicção de foram excluídos do Projeto de aumento dos
que realmente têm, êles direito ao aumento ora em vencimentos dos Civis e Militares, porque deveriam
discussão nesta Casa.
ser incluídos naquela lei de fixação.
Sala das Sessões, em 1 de setembro de 1948.
Verifica-se, porém, uma omissão, já insanável
– João Villasbôas.
quando positivada, na fase da votação final.
A omissão é distituída de qualquer
Nº 24
fundamento.
Constituiria irrefutável injustiça, grave lesão de
Acrescente-se, in-fine:
direito, a persistência do Poder Legislativo nessa
"... nem àqueles, legalmente acumuláveis".
omissão.
Rezam preceitos constitucionais: "Todos são
iguais perante a lei". "A Lei não prejudicará o direito
Justificação
adquirido."
O têxto, como está, é inconstitucional, por invadir
A omissão em apreço importa numa exceção
a lei federal, o âmbito do Estado e do Município. O injustificável e veio ferir direitos adquiridos pelos
projeto viria impedir, por exemplo, que um professor da mencionados integrantes da Justiça do Distrito
Universidade do Brasil, membro também do magistério Federal.
municipal da Prefeitura do Distrito Federal, tivesse os
Em virtude do que preceituam os artigos
respectivos proventos reajustados, com flagrante 5º, nº XV, letra F, 25 e 124 nº XII da Constituição
choque de competência legislativa.
da República, a Justiça da Polícia Militar do
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Distrito Federal está íntegrada na Organização
Judiciária do Distrito Federal, tendo como órgão de
segunda instância o Tribunal de Justiça.
Desde sua reorganização pelo Decreto-lei nº
21.947, de 12 de outubro de 1932, os seus titulares,
Auditor, Promotor, Advogados de Ofício, Escrivão,
Escrevente e Oficial de Justiça fazem jús aos
mesmos direitos, regalias e vantagens da Justiça
Militar, cujos componentes foram agora equiparados
aos de idênticas funções da Justiça do Distrito
Federal.
Acontece mais que, pelos Decretos-leis ns.
8.569-A, de 7 de janeiro de 1946 e nº 21.165, de 23
de maio de 1946, os componentes da Justiça da
Polícia Militar do Distrito Federal passaram a integrar
o mesmo quadro e a mesma tabela da Justiça do
Distrito Federal. Imperiosa era a reestruturação
consequente desses decretos-leis, mas o D.A.S.P.
sempre a protelou, mui embora advertido pelo
Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Verifica-se mais que consoante o "Diário do
Congresso Nacional" de 13 de maio último, a
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados, votando o Projeto nº 1.200, de 1946, que
cuida da Organização da Justiça do Distrito Federal,
em observância aos citados preceitos constitu-

cionais e aos mencionados Decretos-leis, integrou a
Justiça da Polícia Militar do Distrito Federal nessa
Organização, conferindo aos seus, respectivamente,
os mesmos vencimentos, direitos e vantagens que
cabem aos titulares de idênticas funções na Justiça
do Distrito Federal.
Salientamos, finalmente, que o Promotor da
Justiça da Polícia Militar do Distrito Federal, pelo
Decreto nº 3.494, de 27 de dezembro de 1938, além
das funções determinadas pelo Código da Justiça
Militar, tem mais as de Consultor Jurídico da Polícia
Militar (Art. 203 do Regulamento do Comando e dos
Serviços).
Quanto aos serventuários da Auditoria da Polícia
Militar, 1 Escrivão, 1 Escrevente e 1 Oficial de Justiça
fazem jús, em face dos referidos preceitos, aos
vencimentos dos serventuários de idênticas funções na
Justiça do Distrito Federal, ou sejam aos vencimentos
dos Escrivães, Escreventes e Oficiais de Justiça das
Vagas Criminais da Justiça do Distrito Federal.
Acresce a circunstância de que êsses
serventuários, em conseqüência da Lei que integrou
o Corpo de Bombeiros na Justiça da Polícia Militar,
terão seus encargos de muito ampliados.
Sala das Sessões, em 2 de setembro de 1948.
– Alvaro Maia.

Nº 26
Acrescente-se à tabela do pessoal inativo o seguinte:

Valor do provento anual
Até
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

100,00 ........................................................
101,00 a
200,00....................................
201,00 a
300,00....................................
301,00 a
500,00....................................
501,00 a
700,00....................................
701,00 a 1.000,00....................................
1.000,00 a 1.500,00....................................
1.501,00 a 2.000,00....................................
2.001,00 a 3.000,00....................................
3.001,00 a 4.000,00....................................
4.001,00 a 5.000,00....................................
5.001,00 a 6.000,00....................................
6.001,00 a 7.000,00....................................

Importância do aumento conforme a data de
inatividade
Até 1936
100,00
120,00
160,00
240,00
330,00
420,00
560,00
700,00
870,00
1.050,00
1.300,00
1.700,00
1.900,00

Mais de 7.000,00 – 100,00 por 1.000,00 do vencimento atual.

De 1937 a 1943

A partir de 1944

75,00
90,00
120,00
180,00
245,00
315,00
420,00
525,00
650,00
770,00
1.000,00
1.200,00
1.300,00

50,00
60,00
80,00
120,00
160,00
210,00
280,00
350,00
430,00
520,00
650,00
850,00
950,00
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Justificação
A alteração proposta para tabela dos inativos
constantes do projeto em apreço justifica-se
plenamente, pois manifesta é a injustiça da referida ta
bela relativamente àqueles que empregaram todos os
seus esforços patrióticos em beneficio do País no
árduo serviço das armas. Não é possivel que aos que
recebem mais de Cr$ 5.000,00 mensais se dê apenas
o aumento irrisório de apenas Cr$ 650,00 mensais
sôbre o que percebem atualmente os velhos servidores
que deram ao país o melhor dos seus esforços e do
seu patriotismo no árduo serviço das armas, mesmo
porque as dificuldades sempre crescentes da vida
afetam igualmente os ativos e os inativos.
Sala das Sessões, 2 de setembro de 1948. –
Dario Cardoso.
Nº 27
Acrescente-se, onde couber:
"Art. ... O cargo de Procurador da Delegacia
Fiscal do Tesouro Nacional, nos Estados, que
passará a denominar-se, simplesmente, Procurador
da Fazenda Federal, fica incluído no Padrão "N" da
respectiva escala de vencimentos".
Justificação
São os atuais Procuradores junto às Delegacias
Fiscais do Tesouro Nacional nos Estados (antigos
Procuradores Fiscais, pelo Decreto número 5.390, de 1904;
Consultores, pelo Decreto nº 15.218, de 1921;
Procuradores Fiscais, pelo Decreto nº 24.036 de 1934 e,
finalmente, Procuradores, pela Lei 284, de 1936) detentores
de funções técnico-especializadas, que se dirigem em
defesa dos altos interêsses da Fazenda Pública.
2. Que essas funções revestem aspecto
relevantíssimo e complexo atestam-no os três
sentidos em que se orientam, sendo consultivas,
oficionais e deliberativas ou executórias.
3. Consuitivas, porque os Procuradores,
obrigatòriamente, emitem parecer à solicitação dos
Delegados Fiscais e outras autoridades fazendárias,
nos Estados, "a respeito de todos os negócios da
administração, que versem sôbre a inteligência ou
execução de lei, não podendo ser decidida questão
alguma que exija exame de direito, sem sua
audiência" (Decreto 5.390); oficionais, porque di-

zem, requerem, solicitam ou representam, de
ofício, em defesa da Fazenda, "vigiando que as
suas leis sejam fielmente executadas e solicitando
as providências que para êsse fim julgar
necessárias" (ib); porque exercem a função de
representante do Ministério Público junto às
Delegações do Tribunal de Contas (Decreto-lei nº
426, de 1938); e, finalmente, porque representam
a União em todos os têrmos, ajustes ou contratos
relativos a imóveis, lavrados nas Delegacias do
Serviço do Patrimônio da União; por último,
deliberativas ou executórias, porque decidem
quanto ao julgamento e inscrição, nos Estados, da
Dívida Ativa da União.
4. Colocam-se, pois, as Procuradorias
Fiscais, na situação incomoda e pesada de órgãos
mistos – mistos no sentido de sua linha funcionaladministrativa, eis que detêm funções de
aconselhamento (consultivas) e de execução
(deliberativas, como ficou explicado. Essa
sobrecarga foge, porém, aos modernos princípios
organizacionais e de racionalização dos serviços
públicos,
convindo
acentuar
que
aqueles
funcionários vivem esquecidos e a perceber
vencimentos não correspondentes à complexidade,
à relevância e à responsabilidade das suas
atribuições.
5. Ocupantes que são de cargo isolado,
estão, atualmente, os vinte Procuradores da
Fazenda, nos Estados, assim classificados (Lei
284, de 1936), para efeito de percepção de
vencimento: – oito padrão K, cinco, padrão J, e
sete, padrão I. Não há razão para tal disparidade,
sendo a mesma a natureza das atribuições de
cada um, e mutatis mutandi, o mesmo o volume de
serviço. Se é certo que o movimento da
Procuradoria Fiscal em São Paulo supera,
necessariamente, ao das demais Procuradorias,
também não se oculta que lá o Procurador dispõe
de vários auxiliares, inclusive um Adjunto, e de
quantos vier a precisar.
6. Convém lembrar a economia conseguida pelo
Govêrno, ao conferir aos Procuradores funções
cumulativas, junto a diferentes repartições, ao invez de
manter, em cada uma delas, o seu funcionário,
especializado: Consultor, Procurador, Representante
do Ministério Público, ou que seja, isto constitui
excepção, dentro da sistematica vigente na
administração pública, e serve, ainda uma vez para dar
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relêvo, dignidade e acentuar a soma de
responsabilidade o os esforços dispendidos pelos
atuais Procuradores.
7. O que é para lastimar-se é que, mesmo
onerado dêsse punhado de obrigações deveres e
responsabilidades, que lhes empresta indiscutível
ascendência funcional e lhes ressalta os méritos,
tenham os Procuradores permanecido, até aqui,
inteiramente esquecidos, isolados (tal qual o cargo)
de tôdas as cogitações do Poder Público, no sentido
de sua melhoria técnica e financeira, muito embora
outros cargos e carreiras do Serviço Público tenham
se beneficiado de renivelamentos periódicos em seu
padrão ou escala de vencimentos.
8. É inacreditável dizer-se que os próprios
Procuradores do Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Comerciários, nos Estados, iniciaram a
carreira no padrão K, e os procuradoresfazendários se eternizam no padrão I (quase
comêço da carreira de Oficial Administrativo) J ou K.
Não se justifica, também, que os médicos e
Engenheiros do Serviço Público ascendam à classe
O, e os Procuradores, ocupantes de cargo técnico de
igual ou maior relêvo, permaneçam em situação de
inferioridade.
9. Já reconheceu o Poder Público, ao
transferir, sem prestação de concurso um ocupante
do cargo de Procurador para a carreira de Oficial
Administrativo, ser aquêle cargo de nível de
conhecimentos, e, por conseguinte, de nível técnico
e profissional superior a êste último. Nem assim
deixa de entender, uma vez que os próprios chefes
de repartições, sejam, como ocupantes efetivos de
cargos, méros Escriturários classe E ou Oficiais
Administrativos padrão M, recorrem, em caso de
dúvidas, interpretação de leis ou exame de direito,
às Consultorias chefiadas pelos Procuradores. Não
poderá, por isso mesmo, cientificamente falando,
isto é, quer se encare a questão em têrmos de
racionalização de serviços ou de política de
pessoal, admitir-se que um Procurador fique em
nível de remuneração inferior a um Oficial
Administrativo pelo que se impõe, a fim de corrigirse uma situação errada, a elevação do cargo de
Procurador ao Padrão N que é a classe
imediatamente superior ao limite máximo da classe
de Oficial Administrativo (M).
10. Cumpre acentuar, finalmente, que a
percentagem de 6% atribuída aos Procuradores,
pela cobrança da dívida ativa da União
(Decreto número 5.196, do 13-7-27) é de si irre-

levante e aleatória (exceto no Estado de São Paulo)
e tende a diminuir, senão a desaparecer em face
das sanções administrativas que o Fisco impõe aos
devedores remissos, o que os levam a evitar que os
débitos fiscais pastem à alçada do Judiciário.
11. É de incluir-se, pois, na lei que aumenta
vencimentos em sentido amplo e dentro de absoluto
senso de justiça, a presente emenda, que visa reparar
uma situação injusta e errada, dentro do Serviço Civil,
elevando ao padrão N o cargo de Procurador junto às
Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional, nos Estados,
uma vêz que o atual padrão de vencimentos dêsses
funcionários não condiz, absolutamente, com a
dignidade do cargo, o relêvo das suas funções, tomadas
isoladamente, ou em comparação às de outros cargos,
congêneres ou não, a economia conseguida pelo
Govêrno, ao cometer-lhe encargos cumulativos, junto a
repartições diferentes, para não indicar-se, por fim, a alto
custo de vida, a desorientar, econômicamente, a
quantos auferem renda limitada de pequeno porte.
12. Impõe-se, outrossim, como medida
simplificadora, a nova denominação do cargo,
constante da emenda.
Sala das Sessões, em 2 de setembro de 1948.
– Dario Cardoso.
SUBEMENDA À EMENDA Nº 27
O cargo de Procurador.da Delegacia Fiscal do
Tesouro Nacional, nos Estados, que passará a
denominar-se Procurador da Fazenda Federal, fica
classificado em três categorias para efeito de
vencimentos: os ocupantes atuais do padrão I passarão a
K; os do padrão J passarão a L e os do padrão K a M.
Nº 28
No projeto de Lei de aumento de vencimentos,
acrescentar o seguinte dispositivo, onde couber:
"Quando, em virtude das determinações da
presente lei, ocorrer que cargos isolados de igual
denominação funções idênticas pertencentes aos
mesmos Ministérios, Quadro e Repartição, sejam
classificados em padrões de vencimentos diversos,
passarão ditos cargos a pertencer ao mesmo padrão,
que será o de maior vencimento".
Justificativa
A unificação só é exeqüível no padrão de
maior vencimento, devido aos direitos adquiridos.
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Quando a Constituição preceitua repetindo
princípio basilar das democracias que "todos são
iguais perante a lei", afirma ao mesmo passo que a
lei não pode tratar de modo desigual aquêles que
são da mesma espécie.
O simples enunciado dêsse princípio,
fundamental que é, basta para legitimar a norma
legal que se sugere.
Mostremos, outrossim, que dita norma é
indispensável na referida lei.
No nosso direito administrativo, os cargos
isolados contrapõem-se aos de carreira. Enquanto
os cargos de carreira por lei, se integram em "um
conjunto de classes da mesma profissão,
escalonadas segundo os padrões de vencimentos"
(art. 6º Decreto-lei nº 1.713, de 28 de outubro de
1939), os cargos isolados são os que "não se
podem integrar em classes" (parágrafo único, art.
4º. Decreto-lei citado ou melhor, os que têm um
único padrão de vencimentos (artigo 5º Decreto-lei
citado).
Há, para objetivar a emenda, no Ministério da
Fazenda, por fôrça da fusão do Quadro Suplementar
(padrões numéricos de vencimentos) com o Quadro
Permanente (padrões alfabéticos de vencimentos),
um caso típico e flagrante dessa anomalia, que urge
corrigir em proveito dos princípios legais expostos e
do acêrto da lei a ser promulgada. É 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 não acarreta despesa
ponderável.
Sala das Sessões, em 1 de setembro de 1948.
– Francisco Gallotti.
Nº 29
Ao projeto da Câmara dos Deputados nº 326,
de 1948, que reajusta vencimentos e salários de
pessoal civil e militar da União.
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... Os vencimentos dos professôres
catedráticos do Ensino Superior e do Colégio Pedro
II ficam classificados no padrão "O".
Justificação

Mas temos de considerar também a função moral
e cívica do professor na formação da nacionalidade. O
professor deve ser protegido e exaltado pelo Estado.
A despesa anual com a mudança de padrão dos
550 professôres compreendidos na emenda, é apenas
de Cr$ 15.312.000,00. Esta ridícula importância
representa 1% da despesa total com o aumento
previsto no projeto da Câmara, importância essa muito
aquém dos limites fixados nas previsões financeiras.
Sala das Sessões, em 1 de setembro de 1948.
– Henrique de Novaes.
Nº 30
Onde convier:
"O pagamento dos aumentos constantes nesta
Lei não depende de registro prévio do Tribunal de
contas, ficando os órgãos pagadores autorizados a
efetuar, imediatamente, o dito pagamento".
Justificação
A medida promovida na presente emenda é
reprodução da que foi estabelecida pelo Decreto-lei
nº 8.512, de 31 de dezembro de 1945, para a pronta
execução dos aumentos não determinados.
A necessidade da sua finalidade existe,
igualmente, para a execução dos aumentos
determinados no presente projeto de Lei, quanto
basta para justificação da dita emenda.
Sala das Sessões, em 1 de setembro de 1948.
– Joaquim Pires.
Nº 31
Onde convier:
Art. – Ficam suspensos pelo prazo de dois anos,
a partir da vigência da presente Lei, os dispositivos
ilegível ou regulamentares que estabelecem interstícios
ou estágios para o efeito de promoções ou melhorias
de salários dos servidores públicos da União militares
do Exército, Marinha e Aeronáutica.
Parágrafo único. Ocorrendo vagas e nas épocas
próprias, com observância de um interstício ou
antiguidade de cento e oitenta dias na classe ou pôsto,
poderão os servidores públicos e militares indicados no
presente artigo ser promovidos pelo critério
estabelecido nas respectivas leis ou regulamentos.

A relevância do cargo e a importância da
função que os professôres catedráticos do Ensino
Superior e do Colégio Pedro II desempenham no
cenário técnico, científico e cultural por si sòmente
A
justificariam a presente emenda.
pouco

Justificação
emenda em aprêço suavisa um
mais
a.situação
dos
servidores
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públicos e militares que, no caso poderão ter um
aumento de vencimentos à altura do custo da vida atual,
mas não incorre em maiores despesas para a União,
pois existe dotação orçamentária própria disponível para
tôdas as vagas, uma vez que a distribuição do crédito é
feita pelo número total de cargos, funções ou postos
providos ou a serem providos.
E' justo, portanto, para o efeito de promoção,
reduzir-se para 180 dias o interstício exigido, o qual,
atualmente é, no mínimo de dois anos tanto para os
civis como para os militares.
Sala das Sessões, em 1 de setembro de 1948.
– Pereira Moacyr. – Henrique de Novaes. –
Rodolpho Miranda.
Nº 32
Onde convier, acrescente-se:
Fica incorporado à remuneração do ocupante
do cargo técnico, como tal reconhecido em Lei ou
Regulamento, um acréscimo de 30% sôbre os
vencimentos, salários ou gratificações da função,
fixados nesta Lei.
Justificação
Constantemente as carreiras técnicas do serviço
público perdem elementos de comprovada competência
devido a maiores compensações encontradas em
atividades particulares. As necessidades da indústria
determinam essa crise sobremodo prejudicial ao serviço
público. Por isso, a sugestão proposta intenta evitar a
dispersão de elementos de difícil substituição, os quais
merecem ser incentivados para a formação e
permanência de uma equipe técnica indispensável ao
exame e solução aos vários problemas que interessam à
administração do nosso país.
Sala das Sessões, em 1 de setembro de 1948.
– Pereira Moacyr. – Henrique de Novaes. –
Rodolpho Miranda.
Nº 33
Acrescente-se o seguinte artigo:
Art. – Os juizes membros do Conselho
Superior de Previdência Social (9) receberão, por
sessão a que comparecerem, um trigésimo (1/30)
dos vencimentos dos Juízes do Tribunal Superior do
Trabalho, até o máximo de 20 sessões mensais.
Justificação
O atual Conselho Superior da Previdência
Social é o órgão com paridade de representação de
classes, que substituiu a antiga Câmara de Previ-

dência Social, do Tribunal da Justiça do Trabalho
(Conselho Nacional do Trabalho).
Compete-lhe, como Tribunal Superior de
Recursos da Previdência Social, "julgar em última
instância os recursos interpostos, de acôrdo com a
legislação em vigor das decisões dos órgãos
competentes
dos
Institutos
e
Caixas
de
Aposentadorias e Pensões, relativas à inscrição,
contribuição, multas, benefícios e outras quaisquer
matérias em que forem interessados segurados,
beneficiários ou empregadores" (Art. 12, dec. 8.738
de 1946).
Assim o Conselho Superior de Previdência
Social é o órgão que no momento julga
as "contribuições oriundas de relações do
trabalho regidas por legislação social", a que
se refere o art. 123, da Constituição de
1946, (Seção 6, dos Juízes e Tribunal do
Trabalho).
Em verdade, em face da sua constituição
(paridade de representação de classes) jurisdição e
competência é de fato um órgão da Justiça do
Trabalho, cujo enquadramento definitivo, nessa
condição ainda depende de legislação própria
complementar da nossa Carta Magna, "ex-vi" do
disposto em o art. 122, parágrafo 5º e 5º e Art. 123,
parte final.
Foi organizado com a divisão do Conselho
Nacional do Trabalho sendo que metade dos seus
membros passou a Juízes do atual Tribunal
Superior do Trabalho e a outra metade a
Membros do Conselho Superior de Previdência
Social, observada igualdade de distribuição das
classes representadas inclusive empregados e
empregadores.
De acôrdo com a legislação vigente, os
julgamentos dêsse Tribunal só podem ser
realizados com a assistência do Ministério Público,
por intermédio do Procurador Geral da Previdência
Social ou procuradores da Previdência Social,
sendo suas decisões publicadas no Diário da
Justiça.
É de justiça, por conseguinte que a
remuneração de seus membros seja igual a
dos atuais Juizes do Tribunal Superior do
Trabalho, antigos membros, também, do
Conselho
Nacional
do
Trabalho,
paga,
entretanto por sessão a que comparecerem,
conforme
determina
expressamente
à
legislação atinente à espécie (Decreto citado nº
8.738).
Por outro lado, é indispensável que seja
mantida a hierarquia, tendo em vista os
vencimentos que foram atribuídos aos procuradores
da Previdência Social, (no aumento da ma-
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gistratura) os quais funcionam, exclusivamente, junto
ao Conselho Superior de Previdência Social,
competindo-lhes dar parecer nos processos
submetidos à julgamento e assistência durante as
respectivas sessões.
Sala das Sessões, em 1 de setembro de 1948.
– João Villasbôas. – Salgado Filho. – Attilio
Vivacqua. – Filinto Müller. – Pereira Pinto. –
Aloysio de Carvalho. – Victorino Freire. – Evandro
Vianna.

suas repartições sediadas nos Estados, sendo os
respectivos chefes, em comissão, retribuídos à base
de gratificação, ficaria fóra do aumento.
O desajuste das atuais gratificações desses
chefes (as mesmas que foram fixadas anteriormente
ao citado Decreto-lei nº 8.512, de 31 de dezembro de
1945) agravaria sobremodo o problema que já existe
naquele Ministério de seleção de elementos
qualificados para os encargos de chefia.
O aumento de despesa decorrente da
presente proposta correspondente a Cr$ 102.700,00
Nº 34
mensais, é insignificante considerando-se a justeza
de sua aplicação.
Inclua-se onde convier:
Sala das Sessões, em 2 de setembro de 1948.
Art. – As atuais gratificações de função – Maynard Gomes.
de chefia das repartições do Ministério da
Fazenda
ficam
majoradas
na
seguinte
Nº 35
base:
No art. 30, antes das palavras iniciais,
Delegados Fiscais do Tesouro Nacional,
acrescente-se o seguinte: "Excetuado o disposto no
nos Estados................................................. 100% artigo anterior..."
Inspetores de Alfândegas, Delegados
Regionais e Seccionais da Divisão do
Justificação
Impôsto de Renda, Chefes de Delegacias
do Serviço do Patrimônio da União,
A emenda se impõe à vista da inclusão no
Chefes
de
Seções
Regionais
do
artigo anterior dos juízes substitutos da Justiça do
Laboratório de Análises, Contadores
Distrito Federal.
Seccionais da Contadoria Geral da
Sala das Sessões em 2 de setembro de 1948.
República e Administradores de Agências
– Dario Cardoso.
Aduaneiras, Mesas de Rendas, Postos e
Registros
Nº 35
Fiscais..........................................................
50%
Acrescente-se ao artigo 22:
"Parágrafo único – O pagamento de proventos
Justificação
e pensões de que tratam os artigos 16 e seus
O Projeto que visa aumentar os vencimentos parágrafos e 17, § 2º desta lei será efetuado
do funcionalismo civil e militar deixou de contemplar independentemente do registro da concessão pelo
as funções gratificadas.
Tribunal de Contas".
O referido Projeto, ora em curso no
Senado, atende apenas aos cargos de chefia em
Justificação
comissão.
Ocorre, no momento, com as gratificações de
Em conformidade com a legislação em vigor, o
função de chefia das repartições o que se verificou pagamento de proventos e pensões sòmente pode
por ocasião do último aumento atribuído ao ser feito após o Tribunal de Contas julgar da
funcionalismo civil e militar da União (Decreto-lei nº legalidade da concessão, através as apostilas
8.512, de 31-12-45) que não os contemplou no lançadas nos respectivos titulos de inatividade e
mesmo.
pensão.
Deixar de conceder, agora, o aumento
A ser observada essa norma no aumento de
em estudo aos chefes de repartições (em proventos e pensões de que trata êste Projeto, os
comissão), que são atribuídos à base de gratificação, inativos e pensionistas não irão receber
seria uma clamorosa injustiça porquanto o imediatamente – como é de desejar – os benefícios
Projeto prevê aumento para os chefes de concedidos pelos artigos 16 e seus parágrafos e 17,
repartições que são retribuídos à base de padrão de § 2º.
vencimento.
O pagamento irá efetuar-se, tão sòmente,
O Ministério da Fazenda é um dos depois que o Órgão competente lavrar as apostilas
que
mais
sofreriam
com
essa
falha nos respectivos títulos e o Tribunal de Contas julgar
do
Projeto
porque
a
totalidade
das da legalidade da concessão.
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Nessas
condições,
os
aumentos
de
proventos e pensões, atribuídos por êste
Projeto,
não
produzirão
os
seus
efeitos
imediatos,
surgindo,
daí,
um
tratamento
desigual entre funcionários ativos e inativos e
pensionistas.
Impõe-se,
portanto,
uma
medida
de
emergência, de exceção, para que todos os
inativos e pensionistas possam receber, na
mesma época, os seus proventos e pensões,
com
a
majoração
concedida
por
êste
Projeto.
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.
Nº 37
Acrescente-se ao art. 20:
§ 3º – Os contribuintes do montepio militar,
em inatividade, do Exército, Marinha e Aeronáutica,
poderão descontar a cota mensal igual à
dos militares, em atividade, desde que requeiram até
31 de dezembro do corrente ano, ficando
assegurado aos seus herdeiros a pensão de
montepio correspondente à contribuição na forma do
§ 1º.
Justificação

parecendo-nos assim, injusta e inconstitucional a
exclusão.
Sala das Sessões em 1 de setembro de
1948. Maynard Gomes. – Pedro Ludovico. –
Flavio Guimarães. – Evandro Vianna. – Pinto
Aleixo.
Nº 39
Acrescente-se ao art. 16, § 1º, depois da
palavra "categoria", o seguinte:
"respeitados os direitos adquiridos".
Justificação
Como se depreende do próprio texto, a
emenda aditiva proposta, visa completar a
inteligência do preceito constante do § 1º do art. 16
do projeto, procurando esclarecer a situação de
servidores
anteriormente
aposentados
ou
reformados por fôrça de leis ordinárias, direitos,
aliás, já assegurados na Constituição.
Há servidores que tiveram, ao tempo da
reforma ou aposentadoria, incorporadas aos
proventos, diversas vantagens sob variadas
denominações, tais as gratificações por tempo de
serviço, ditas adicionais, gratificações de funções,
percentagens, cotas, etc.
Sala das Sessões, em 1 de setembro de 1948.
– Vergniaud Wanderley. – Etelvino Lins.

Nº 40
Trata-se de conservar um direito que lhes foi
concedido pelo art. 3º do Decreto-lei nº 8.919, de 26
Acrescente-se no § 1º do art. 7º e no § 1º do
de janeiro de 1946.
art. 12.
Nenhuma despesa traz ou acarreta ao
"e os extranumerários da E. F. Central do
Tesouro Nacional.
Brasil".
Sala das Sessões, em 1 de setembro de 1948.
– Maynard Gomes. – Flávio Guimarães. – Pedro
Justificativa
Ludovico. – Pinto Aleixo. – Evandro Vianna.
A E. F. Central do Brasil é uma organização de
Nº 38
forma diferente das que entre nós, se chamam
"autarquia". Ela recebe como subvenção o
Acrescente-se ao art. 17 da Lei nº 326, de pagamento da dotação total do Quadro II e tem
1948, – letra d: de Cr$ 2.001,00 em diante, 10%.
autorização para usar os saldos desta dotação no
pagamento dos seus extranumerários. Ela é que se
pode dizer uma organização com autonomia
Justificação
administrativa mas nunca uma autarquia do nosso
Baseia-se a Lei nº 326, que aumenta os tipo clássico.
vencimentos
do
funcionalismo
inativo,
no
Além disso a Constituição, pelo artigo 23 das
artigo 193 da Constituição, o qual determina que os Disposições Transitórias dando estabilidade e
proventos
da
inatividade
serão
revistos garantia aos extranumerários da União que
sempre que por motivo de alteração do poder contassem mais de 5 anos ou tivessem prestado
aquisitivo da moeda se modificar em relação provas, atingiu os empregados da Central que
aos vencimentos dos funcionários em atividade. Não são regulados pela própria lei que lhe concedeu
se justifica pois a exclusão dos pensionistas autonomia pelos mesmos dispositivos aplicados
do Tesouro Nacional que percebem mais aos demais servidores da União. Acresce que
de Cr$ 2.000,00, máxime, quando a lei referida êsses empregados (salvo uma ou outra exceção
manda dar percentagem até aquela importância, pelo abuso) tem prova prestada no D. A. S. P. As-
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sim sendo, não é possível que sejam postos à
margem dos benefícios desta lei maximé quando
estão nas mais baixas médias de salários e têm as
maiores
responsabilidades
e
atendem
a
movimentação do maior volume da economia
brasileira.
Sala das Sessões, em 2 de setembro de 1948.
– Joaquim Pires Ferreira.

§ 2º Os vencimentos dos atuais professôres
adjuntos de ensino superior e dos professôres
extranumerários mensalistas do Colégio Pedro II
perceberão vencimentos correspondentes ao padrão
M.
§ 3º Os professôres efetivos e professôres
dirigentes do Colégio Pedro II perceberão pelo
padrão N.

Nº 41

Nº 42

Acrescente-se onde convier:
Art. – Os professôres catedráticos de ensino
superior e do Colégio Pedro II perceberão
vencimentos correspondentes à letra "O".
§ 1º Os assistentes de ensino de escola
superior e do Colégio Pedro II perceberão
vencimentos correspondentes à metade da
importância atribuída aos catedráticos.
§ 2º Os vencimentos dos atuais professôres
adjuntos de ensino superior e dos professôres
extranumerários mensalistas do Colégio Pedro II
corresponderão a dois terços dos fixados para os
catedráticos.

Acrescente-se ao artigo 4º o seguinte:
Parágrafo... Nas carreiras de Contador e
Oficial Administrativo do Quadro Suplementar do
Ministério da Fazenda, excluídos os cargos já
beneficiados pela Lei nº 200, de 30 de dezembro de
1947, a conversão dos padrões numéricos de que
trata êste artigo, a fim de que seja restaurada a
equivalência
de
categorias
originariamente
estabelecidas, observará, entretanto, a seguinte
correspondência: de 7 a 9 – L; de 10 a 15 – M; de 26
a 22 – N e de 23 a 26 – O.

Justificação

Quadro Anterior à Lei 284, de 28 de
outubro de 1936 – O ingresso como escriturário no
Ministério da Fazenda, anteriormente a vigência do
sistema do reajustamento, verifica-se mediante
habilitação em concurso de primeira entrância, que
se realizava sob jurisdição do Tesouro ou de suas
Delegacias.
Obtida a aprovação nesse concurso,
o habilitado ficava em condições de ser nomeado
4º escriturário de qualquer repartição fazendária. A
nomeação respectiva se efetivava obedecendo a
ambientação do candidato, do que sempre
decorreu especial vantagem para o serviço
público.
As repartições do Ministério da Fazenda,
disseminadas por todo o território nacional,
guardavam entre si uma hierarquia que tinha por
base o volume, a natureza e as características,
gerais e especiais, dos trabalhos que lhes estavam
afetos e em razão dessa hierarquia se fixavam os
vencimentos dos respectivos cargos.
Para obter o primeiro acesso na carreira,
exigia-se do funcionário, após o mínimo de dois
anos de efetivo exercício, outro concurso, chamado
de segunda entrância, no qual se lhe
aferiam conhecimentos especiais dos serviços
fazendários.
Era-lhe assegurado o acesso ao mais
elevado grau da carreira, então única, – bem
como remoções e promoções dentro daquela
hierarquia.

Os professôres catedráticos do ensino
superior e do Colégio Pedro II não podem ter acesso.
A medida pleiteada é justa, pois se trata,
inequivocamente, de uma classe de servidores que
contribui de maneira relevante para a formação
moral, cívica e intelectual da mocidade. O Colégio
Pedro II é o estabelecimento padrão no seu gênero e
seus catedráticos sempre tiveram vencimentos
equiparados aos do ensino superior. Não seria justo
que a nova lei quebrasse, sem motivo plausível, esta
tradição. Os parágrafos estabelecem, ou antes,
mantêm a proporcionalidade já existente e visam
conferir à totalidade da classe, considerada como
todo orgânico, a indispensável correlação de
proventos.
Sala das Sessões, em 2 de setembro de 1948.
– Pinto Aleixo. – Filinto Müller. – João Villasbôas. –
Adalberto Ribeiro. – Pereira Pinto. – Augusto
Moura. – Victorino Freire. – Clodomir Cardoso. –
Roberto Glasser. – Severiano Nunes. – Pereira
Moacyr. – Vespasiano Martins. – Walter Franco. –
Evandro Vianna. – Sá Tinoco.
SUBEMENDA À EMENDA Nº 41
§ 1º Os assistentes de ensino de
escola superior e do Colégio Pedro II
perceberão vencimentos correspondentes ao
padrão k.

Justificação
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Os cargos se correspondiam dentro de uma
equivalência estabelecida pelo princípio que firmava
categoria pelo ordenado. (Decretos ns. 2.807, de 31
do Janeiro de 1898, artigo 42, e 1.178, de 26 de
Janeiro de 1904, § 1º do artigo 315).
Aqueles que tinham exercício em repartições
incumbidas diretamente da arrecadação das rendas
públicas, possuiam um regime especial de
remuneração, que a tornava composta de uma parte
fixa (ordenado) e outra proporcional àquela
arrecadação,
consoante
estabelecesse
o
regulamento próprio.
Caracterizavam-se como tais, as Alfândegas,
Recebedorias e Coletorias Federais. Mais tarde, a
Diretoria do Impôsto de Renda.
Também se beneficiavam do sistema de
retribuição por proporcionalidade os coletores,
escrivães, agentes fiscais do impôsto de consumo,
cobradores do Tesouro, procuradores fiscais e da
Fazenda, seus adjuntos, porém sob forma de
cálculo.
Dito regime de pagamento atraia para
aquelas repartições as vistas do funcionalismo
fazendário em geral, que o buscava através de
remoções e promoções, sempre com observância da
categoria, gerando-se disso uma competição sadia
de valores que muito repercutia favoràvelmente ao
serviço.
Entretanto, por outro lado, acarretava êsse
mesmo sistema remunerativo injustiça no tratamento
dispensado a êsses servidores, relativamente aos
aumentos sucessivamente concedidos, com os quais
vieram sofrendo na equivalência de sua categoria,
originariamente estabelecida, uma vez que os faziam
incidir sôbre a parte fixa do vencimento (ordenado),
sem considerar sequer a parte variável que
o integrava, e nunca os incorporaram definitivamente
aquele vencimento, como seria lógico acontecesse.
Aos demais funcionários, porem, era
dispensado totalmente êsse aumento, isto é,
incidindo sôbre os dois elementos: ordenado e
gratificações.
Assim se procedeu quando na Tabela Lyra e
no aumento de 1926.
Contudo, ainda era vivente aquêle Decreto de
1904 que estabelecera a categoria funcional.
Com o Decreto nº 23.481, de 21 de novembro
de 1933, firmando, para a cobrança dos
direitos aduaneiros, a base de oito mil-réis por milréis
ouro,
providência
que
daria
aos
funcionários
aduaneiros
possibildade
de
melhoria
de
proventos,
veio
o
Decreto

nº 23.517, de 29 do mesmo. mês e ano, limitar-lhe o
valor da cota, fixado em Cr$ 100,00 para a Alfândega
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 mais
razoável, pois, note-se bem, nessa ocasião, a
cota da Alfândega de Santos era maior que a
do Rio de Janeiro, e os serviços peculiares se
equivaliam.
A faculdade que tinham os servidores da
Fazenda, em geral, de acorrerem aos quadros das
Alfândegas, buscando melhores vantagens, tôdas
aleatórias por dependerem de circunstâncias
eventuais, sempre criou ônus ao desenvolvimento
natural dos quadros respectivos, cujas promoções
eram difíceis e demoradas. Para nada disso,
entretanto, atentava o Poder Público no sentido de
estudar, para resolver essa situação.
Mais tarde, a reforma dos serviços do
Ministério da Fazenda pelo Decreto nº 24.036,
de 1934, resolveu com o espírito de dotar o quadro
do Tesouro Nacional de pesoal competente e
especializado, estipendiando-o convenientemente,
estender-lhes o regime de cotas, com base na da
Recebedoria do Distrito Federal, já fixada em Cr$
105,00.
Qual se vê, os aumentos sucessivos
destruiram, por sua forma de incidência, a
equivalência
de
categorias
originàriamente
estabelecidas.
Entretanto
a
mobilidade
de
cargos, então permitida, não consentia se fizesse
tão gritante como agora a ofensa ao reajustamento
dos quadros e venci- patrimônio dêsses
servidores.
Advento da Lei 284, de 1936 – O mentos do
funcionalismo público civil da União, lançado pela
Lei número 284, de 28 de outubro de 1936, firmou
doutrina nova, através de dois princípios
fundamentais a saber: formação de carreiras
profissionais distintas, definindo a carreira funcional
caracterizada pelas atividades desempenhadas
e padronização de vencimentos, segundo um
escalonamento gradativo.
Por outro lado, prescrevia totalmente o regime
de cotas, só deferindo a proporcionalidade aos
agentes fiscais do impôsto de consumo, coletores,
escrivães, cobradores da divida ativa da União,
procuradores fiscais e da Fazenda, que sempre
a tiveram sob outra base.
Era,
portanto,
o
momento
de
se
restabelecer
o
direito
dêsses
funcioná-
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rios, em função daquela equivalência originária, que
se havia incorporado ao seu patrimônio,
porque se implantava um sistema sob nova base de
direito, e ainda porque isso facilitaria o
enquadramento de seus cargos, sob um
escalonamento justo e racional.
Mas, não. Conservou-se-lhes a mesma
situação, agravada pela padronização e subdividiuse-lhes a antiga carreira única, em duas: escriturário
e oficial administrativo.
À inclusão dos cargos aludidos se deu
nova estruturação, por meio de um critério aritmético
de considerar a soma dos proventos para
coincidir ou se aproximar do padrão respectivo,
assegurando-se a percepção da diferença verificada,
por disposição transitória.
Para o caso geral, de todo o funcionalismo da
União, estabeleceu-se a seguinte igualdade:
Padrão, igual a vencimento – mais abono provisório
(Lei nº 183).
Decompondo o segundo têrmo da igualdade,
por isso que o vencimento se compõe de ordenado
mais gratificação, – obtem-se: – Padrão, igual a
ordenado mais gratificação mais abono provisório.
No caso dos funcionários em estudo, a
igualdade deveria ser Padrão, correspondente a
ordenado mais cotas.
Note-se bem, a condição cotas excedia, de
modo geral, o elemento constituído pela gratificação
mais o abono provisório.
Não se atentou, porém, para o caso especial
dos interessados e, prosseguindo-se no êrro anterior
já assinalado, deixou de se considerar a
condição cotas, procedendo-se a inclusão dos
cargos respectivos em escalonamento inferior ao de
direito, com o que criou-se um verdadeiro rosário de
classes nas carreiras.
Com isto, ficaram velhos funcionários das
alfândegas nos Estados, já conisderados de
segunda entrância, agrupados na carreira de
escriturário, sempre em inferioridade de condições,
isto é, duas classes abaixo, pois, enquanto
para todos os casos, a inicial da carreira de
Escriturário era a classe E, nas Alfândegas foi a
classe C. A realidade ficou então a seguinte: Quem
percebia no total da remuneração mensal, Cr$
966,60 foi incluído na classe C e o que vencia
mensalmente Cr$ 600,00, o foi na classe E,
tudo na carreira de escriturário.
Sobreveio-lhes
mais
outro
sacrifício
com
a
obrigação
de
prestarem
no-

va prova de habilitação exigida pelo Decreto-lei nº
145, de 1937, para alcançarem o ingresso na
carreira de oficial administrativo, o qual normalmente,
lhes seria uma promoção para que já estavam
habilitados pelo regime anterior.
Atente-se bem, ao ingressarem êsses
funcionários, prestaram os mesmos concursos,
compostos das mesmas, matérias, e tinham acesso
assegurado legalmente dentro da mesma carreira,
única.
Posteriormente, o Decreto 1.847, de 1939,
reuniu em dois quadros todo o pesoal do Ministério
da Fazenda, isto é, colocou no suplementar, extinto,
os funcionários de que se trata, e no permanente, os
demais.
Situou-se, portanto, num quadro extinto, a
maioria dos velhos servidores da Fazenda, quadro
êsse constituído de padrões numéricos, nos quais
foram
novamente
enquadrados
os
cargos
respectivos pelo mesmo critério adotado quando da
Lei 284, assegurada também a percepção da
diferença em disposição transitória.
Acentuou-se
ainda
mais
a
injustiça
primitivamente praticada.
Novas reclamações surgiram e sempre o
mesmo, cançado, repetido e fastidioso argumento do
julgador para negar êsse direito inconteste: – "o
funcionário nada sofreu, porque lhe foi mantida a
remuneração anterior".
Prosseguiu o mesmo rosário de classes nas
carreiras dêsse quadro extinto e houve inúmeros
casos em que o funcionário duas vêzes promovido
ainda continuava a receber a diferença de
vencimentos.
A categoria do servidor, maximé quando
obtida através de provas públicas e asseguradas por
lei, é incontestàvelmente direito patrimonial.
Entretanto, quando colocada nesses têrmos
qualquer reclamação, argüia sempre o DASP, para
negá-la, a falta de recursos orçamentários para
atender à respectiva despesa, bem como repetia
aquele argumento: – "nada perdeu o funcionário,etc".
E a injustiça perdurava!
Com a promulgação da Lei 200, de 30 de
dezembro de 1947, atribuindo vantagens a
contadores e aos antigos funcionários das
Delegacias Fiscais, que nunca as possuiram, avultou
a injustiça perpretada aos velhos servidores das
Alfândegas distribuídas pelos Estados do Brasil e
mesmo aos do Tesouro Nacional, da Diretoria do
Impôsto de Renda e Recebedoria Federais.
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Leia-se a respeito, o despacho do Senhor
Diretor Geral da Fazenda Nacional, máxima
autoridade
administrativa
daquele
Ministério,
publicado no D. O. de 25 de maio do corrente ano,
no qual se faz estudo minucioso e convincente,
concluindo-se pela mesma forma acentuada no
período anterior.
Diante de tudo isso, sem nenhum desprimor à
legitimidade de direitos por ventura alegados, veja-se
bem quão dolorosa e vexatória continua a situação
desses antigos servidores das Alfândegas de todo o
País, bem como todos os demais esquecidos até
aqui de qualquer benefício desde a Lei do
Reajustamento, que, em verdade, os desajustou até
hoje.
Acresça-se mais o seguinte: o quadro
permanente, de existência definitiva, teve suas
carreiras escalonadas racionalmente e, por isso,
desenvolveram-se estas ràpidamente para atender
às condições traçadas no plano do reajustamento.
Na carreira de ofical administrativo, por exemplo, as
promoções se verificaram sempre na mé-

dia de três a quatro anos e para dar-lhe melhor
desenvolvimetno elevou-se o nível máximo de L
para M.
O Quadro suplementar, não seja ocioso
repetir, onde se acha a maioria dos funcionários da
Fazenda, votado à sua própria sorte, movimentou-se
lentamente, dando mesmo a impressão de que não
fazia parte daquele plano.
As promoções respectivas se efetuaram
sempre na média de sete a oito anos, para um
numero reduzidíssimo de vagas.
Tomando-se no acaso, o último quadrimestre
de promoções no Ministério da Fazenda, verificar-seá que, enquanto no quadro permanente houve vinte
vagas na classe M, da carreira de ofical
adminstrativo, no quadro Suplementar apenas uma
na classe 31.
Aí está a desproporção de que muito
se beneficiaram os antigos funcionários das
Delegacias Fiscais contemplados pela Lei 200, já
citada. O quadro que se segue ilustra bem essa
afirmativa.

Situação dos dois funcionários, antes da Lei 284
Cargo: – Chefe de Seção da
Alfândega do Recife
Vencimentos mensais
Ordenado..............................................
Lira........................................................
Cotas.....................................................
Total.................................................

Cargo: – 3º Escriturário da
Delegacia Fiscal
Vencimentos mensais

Cr$
666,60 Ordenado..................................................
85,70 Gratificação..............................................
1.000,00 Abono Lei 183..........................................
2.052,30
Total...................................................

Cr$
400,00
200,00
220,00
820,00

Situação dos dois funcionários em 2 de janeiro de 1937
Ex-Chefe de Seção da Alfândega
do Recife
Cargo: – Oficial Administrativo
classe I
Vencimentos mensais
Ordenado.................................................
Cotas.......................................................
Dif. art. 3º D. T.........................................
Total...................................................

Ex-3º Escriturario Delegacia Fiscal
Cargo: – Escriturário
classe G
Vencimentos mensais

Cr$
866,70 Vencimentos........................................
1.000,00
Total...............................................
185,60
2.052,30

Cr$
900,00
900,00
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Situação dos dois funcionários em dezembro de 1947
Ex-Chefe de Seção da Alfândega
de Recife
Cargo: – Oficial Administrativo
Classe 23
Vencimentos mensais
Vencimento............................................
Total.................................................

Ex-3º Escriturário Delegacia Fiscal
Cargo: – Oficial Administrativo
Classe J
Vencimentos mensais
Cr$
Vencimento.............................................
4.500,00
Total...........................................
4.500,00

Cr$
2.700,00
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..........................................
Total...............................................

Ex-3º Escriturário Delegacia Fiscal
Cargo: – Oficial Administrativo
classe 26
Vencimentos mensais
Cr$
Vencimento..........................................
4.500,00
Total..............................................
4.500,00

Um conta mais de 30 anos de serviço, ao
passo que o outro apenas doze.
Como legitima reparação de direitos
postergados, restaurando-se a equivalência de
cargos originàriamente estabelecida e incorporada
ao patrimônio do funcionário como um direito
adquirido por lei, propõe o acréscimo de um
parágrafo ao art. 4º 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 decorrentes da retificação ora proposta,
porque a mesma desaparecerá, à proporção que se
forem efetivando as vacâncias, por aposentadorias,
falecimentos, promoções, etc. com extinção
conseqüente das classes inferiores.
Senado Federal, 2 de setembro de 1948, –
Waldemar Pedrosa.
Nº 43
Excluam-se os padrões numéricos "23" e "26",
respectivamente, da correspondência com as letras
"M" e "N", da tabela, e incluam-se êsses
mesmos padrões ("23" e "26") antes dos padrões
"24" e "27" da correspondência com as letras, "N" e
"O", da mesma tabela.
2. Dado o acerto de tal medida, as
Comissões
de
Serviço
Público
e
de

Cr$
5.700,00
5.700,00

Constituição e Justiça não tiveram dúvida
em aprová-la incluindo, ainda, padrão "23"
na letra "N", em face de uma emenda oferecida
pelo plenário daquela Casa, subscrita por
mais
de
uma
centena
de
Senhores
Deputados.
3.
Voltou
o
então
Projeto
672-48,
proposição
que
no
momento
se
estuda
nesta Câmara Alta, ao plenário da Câmara dos
Deputados, onde foi crivado de emendas: algumas
cabíveis
e
oportunas,
outras
que,
embora justas, não se enquadravam na matéria
em discussão, por se referirem a reajustamento de
quadro ou reivindicações antigas.
4. Ninguém ignora que a rejeição de tôdas as
emendas pela Câmara foi motivada, em verdade,
por essa última razão. O próprio líder da
maioria, eminente Senhor Deputado Acúrcio
Torres,
em
várias
oportunidades,
fêz
declarações
nesse
sentido.
Todos
nós
sabemos que não se cogita, no momento de
reajustamento
de
quadro
e
nem
de
reinvidicações antigas. A questão proposta
prende-se únicamente, a um aumento de
vencimentos para fazer face ao elevado custo das
utilidades.
5.
Aconteceu,
porém,
que
algumas
retificações
à
Mensagem
Presidencial,
dentre
as
quais
figuravam
as
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de que trata esta emenda, foram colocadas à
margem.
6. Ora, é o próprio Executivo que declara ser o
objetivo da Mensagem guardar:
"a
mesma
correspondência,
visando
tratamento equitativo e unidade de orientação no que
concerne à fixação do justo valor do trabalho" (art.
16, do anteprojeto, Mensagem nº 216-48).
7. Como se sabe, o critério adotado na
organização das tabelas do reajustamento da
remuneração do pessoal 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 alfabético
enquadrando-se aquela na letra de que mais se
aproxime em valor absoluto. Na hipótese de estar a
referência exatamente entre as duas letras da escala
alfabética, enquadra-se a mesma na de maior valor".
(Mensagem 216-48). (Os grifos são meus).
8. Num único valor do escalonamento
alfabético, correspondente a uma letra da escala
ideal, foram grupadas determinadas referências de
salários (algarismos romanos) e determinados
padrões numéricos (algarismos arábicos). A mesma
orientação foi mantida em relação aos postos dos
militares.
Aliás, as tabelas enviadas pelo executivo,
confirmam tal princípio.
9. Com relação aos padrões numéricos "26"
das carreiras do Quadro Suplementar do Ministério
da Fazenda, não foi aplicado o mesmo tratamento,
como passo a demonstrar. Esse número, atualmente
com a remuneração fixada em Cr$ 5.700,00 – tanto
entre as letras "N" (Cr$ 5.250,00) e "O" (Cr$
6.000,00) – foi enquadrado na letra "N" que é a de
menor valor.
10. Confesso que não compreendo uma
quebra de norma estabelecida, quando se procura
reajustar vencimentos. A matéria em discussão é das
que não comporta processos especiais de
classificação de cargos ou postos. O tratamento
deve ser uniforme para os cargos efetivos, quer
sejam de um Quadro Suplementar, quer sejam de
um Quadro Permanente.
11. Não se trata, como se 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 é de
reajustamento de remuneração, sendo natural, como
acentuou o próprio D. A. S. P., que a solução
proposta pela Administração de Pessoal "nem
sempre" fôsse equanime, devido à necessidàade de
se grupar determinadas classes, nivelando-lhes os
vencimentos para os efeitos do aumento imediato de
salário.
12. Refere-se o caso, – e isso é evidente, à
aplicação da regra geral (aproximação de valores
absolutos) e não considerá-lo exceção, pois nada o
justifica.
13. O "teto" dos cargos efetivos é a letra "O".
Nessa letra foram grupados os cargos e postos de
vencimentos que dela mais se aproximavam. Por
que não se enquadra também nessa mesma letra o
padrão numérico "26" quando se sabe que o seu
valor absoluto (Cr$ 5.700,00), mais se aproxima da
letra "O" (Cr$ 6.000,00), e não da letra "N" (Cr$
5.250,00).
14. Convém recordar que, segundo o critério
adotado para os outros cargos efetivos dos civis,
para os postos dos militares e mesmo até para as
funções dos extranumerários, bastaria que o padrão
numérico "26" estivesse exatamente entre aquelas
duas letras da escala alfabética, (N e O) para
enquadrar-se na de maior valor (O).
15. Relativamente ao padrão "23", limito-me
apenas a recordar o critério adotado (unidade de
orientação, item 6, supra) e aprovado pela Câmara
dos Deputados em relação aos Tesoureiros e
Ajudantes de Tesoureiro (Projeto 483-48, art. 4º) que
tem a seguinte redação:
"Art. 4º Os atuais ocupante dos cargos de
Ajudantes de Tesoureiro, padrão 23, do Quadro
Suplementar do Ministério da Fazenda, passam à
letra N e os de padrão N terão a melhoria de uma
letra" (Diário do Congresso Nacional, de 20 de julho
de 1948, páginas 5.819 e 6.820)".
16. Por todos esses motivos, proponho que
sejam enquadrados nas letras "N" e "O" da escala
ideal, respectivamente, os padrões numéricos "23" e
"26" das carreiras do quadro Suplementar do
Ministério da Fazenda.
Senado Federal, em 2 de setembro de 1948. –
Evandro Vianna. – Flávio Guimarães.
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Nº 44
Corrija-se para "O" o padrão de vencimentos
dos
funcionários
classe
"26"
do
Quadro
Suplementar.
Justificação
O
critério
sempre
seguido
–
em
enquadramento ou padronização de vencimentos de
diversas classes, – tem sido o de se adotar o
padrão mais elevado, quando a diferença
para êsse padrão for igual ou inferior à
metade da diferença entre os vencimentos de duas
classes consecutivas; ou o padrão de menor
vencimento – quando a diferença para o
seguinte fôr superior à metade da diferença antes
mencionada.
E que êsse foi o critério adotado,
no enquadramento dos servidores extranumerários e
dos
funcionários
do
Quadro
Suplementar,
confirma a entrevista a "O Globo", de
22-5-48, do Diretor da Divisão do Pessoal do D. A. S.
P.
"O da aproximação de valores. Compara-se
salário da função com o valor do símbolo
alfabético, enquadrando-se aquela na letra
de que mais se aproxime em valor absoluto.
Na
hipótese
de
estar
a
referência
exatamente entre duas letras da escsala
alfabética, enquadra-se a mesma na de maior
valor.
Para os padrões numéricos adotou-se idêntico
critério com variações de maior importância". (Os
grifos são nossos).
Aliás, a Exposição de Motivos que acompanha
a Mensagem, vem confirmar, também, ter sido êsse
o critério adotado na elaboração das Tabelas, pois
consigna.
"16. Ao lado, porém dos cargos especiais, o
anteprojeto visa reajustar os padrões de
vencimentos referentes aos demais cargos,
postos, graduações, e funções do serviço
público civil e militar. As medidas adotadas nêste
sentido, embora não atingidas pela Constituição,
conservaram,
entretanto,
a
mesma
correspondência, visando tratamento equitativo e
unidade de orientação no que concerne à
fixação do justo valor do trabalho". (Os gritos são
nossos).
O
funcionário
classe
26
percebe
atualmente
Cr$
5.700,00,
sendo
os atuais 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, enquanto que para N é de Cr$ 450,00.
Estando, por conseguinte, a seu vencimento
mais próximo de O do que de N deveria – segundo o
critério mencionado – ser enquadrado no padrão "O".
Convém recordar que, segundo o critério
adotado para os outros cargos efetivos dos civis,
para os postos militares e mesmo até para as
funções dos extranumerários, bastaria que o padrão
numérico 26 estivesse exatamente entre aquelas
duas letras da escala alfabética (N e O) para
enquadrar-se na de maior valor (O).
É necessário outrossim, ressaltar que não está
em discussão a questão dos novos padrões de
vencimentos adotados para as classes N e O.
Discute-se – e tão sòmente – o equívoco verificado
no enquadramento da classe 26 à N. Se fosse,
entretanto, a questão encarada sob êsse aspecto,
chegar-se-ia à seguinte conclusão: às classes N e O
foram atribuídos novos padrões de vencimentos que
correspondem, respectivamente, a aumentos de
37,9% e 40%, enquanto que a classe 26 –
intermediária – irá ter, pelo enquadramento proposto,
um aumento de 26,8%.
Finalmente, não se trata de reestruturação de
carreira ou reclassificação de cargos, e sim,
exclusivamente de correção de equívoco, a fim de
ser
mantida
a
sistemática
adotada
em
agrupamentos.
O Quadro Sinóptico, anexo, esclarece
perfeitamente como se processou o enquadramento
dos padrões numéricos do Quadro Suplementar.
Impõe-se, por conseguinte, a correção do
equivoco verificado nas Tabelas, enquadrando-se a
classe 26 do Quadro Suplementar, no padrão O,
como de justiça.
Sala das Sessões, em 2 de setembro de 1948.
– Attilio Vivacqua. – Ernesto Dornelles. – Francisco
Gallotti.
Nº 45
Ao artigo 4º:
"Inclua-se o padrão numérico "12" no
agrupamento correspondente à letra "J", do padrão
alfabético, para o efeito da transformação contida no
art. 4º do Projeto da Câmara Federal".
Justificação
O
padrão
numérico
"12"
percebe,
atualmente,
vencimento
equivalente
ao
da
referência
XXIV,
ou
sejam:
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Cr$ 2.400,00. E, ao passo que esta referência – a
que agora se deu denominação de "referência 26" –
foi incluída no agrupamento correspondente à letra
"J" do padrão alfabético, o padrão numérico "12" foi
enquadrado no agrupamento que corresponde à letra
"I".
Trata-se, evidentemente, de um lapso, na
elaboração do referido enquadramento, de vez que,
à
exceção
do
padrão
"12",
respeitou-se
rigorosamente, em tôda a tabela, a equivalência 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
referência XXIV, ou "26" conforme a nova
designação,
(extranumerários),
com
iguais
vencimentos atualmente, vencerão, de futuro, Cr$
3.620,00 ou seja, mais Cr$ 630,00.
A correção proposta corresponde a um
aumento de Cr$ 740.880,00 anuais, pois o padrão
"12" compreende 98 funcionários em todo o Brasil.
Esta a anomalia que a presente emenda visa
corrigir, uma vez que, em todo projeto, sòmente êste
padrão foi desligado da referência que lhe equivalia
em vencimentos.
Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1948.
– Francisco Gallotti.

gulamento, conforme o Decreto número 1.802, de 12
de dezembro de 1907, já estatuia:
Art. 2º O Instituto é destinado aos seguintes
misteres:

d) "Escola Veterinária" compreendendo a
Patologia, a Higiene e a Terapêutica".
Há mais de quarenta anos o Instituto Osvaldo
Cruz mantém "Cursos de Aplicação", que
constituem uma verdadeira "Escola de PostGraduação"
Igualmente, cada Seção do Instituto é um
centro de especialização onde vêm estagiar e haurir
conhecimentos, tanto cientistas nacionais como
estrangeiros, inclusive candidatos às cátedras de
Universidades.
Com o evoluir, tornou-se Manguinhos uma
"Escola de Alta Cultura", pelo Decreto nº 20.043, de
27 de maio de 1931:
Art. 2º O Instituto Osvaldo Cruz terá como
função primordial investigações científicas no
domínio da Patologia Experimental e de outros
ramos da Biologia e, atém disso, será considerado
uma "Escola de Alfa Cultura".
O mesmo Decreto, no Capitulo XII, Art. 110,
mandava conferir o titulo de Professor, com tôdas as
regalias concedidas em Lei aos Professôres das
Escolas de Ensino Superior, aos Pesquisadores,
efetivos do Instituto Osvaldo Cruz, desde que
EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A
preenchessem
condições
especificadas,
no
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Regulamento respectivo.
Trata-se,
portanto,
apenas
do
Nº 46
restabelecimento, como se vê, de um dispositivo
legal, injustamente suprimido, acrescido das
Art. Fica revigorado o art. 110, do Capitulo XII, vantagens inerentes.
do Decreto número 20.043, de 27 de maio de 1931,
Sala das Comissões, em 2 de setembro de
o qual passará a ter a seguinte redação:
1948. – Arthur Santos.
Art. Os Biologistas do Quadro Permanente do
Instituto Osvaldo Cruz quando completarem vinte
Nº 47
anos de serviço ativo na Instituição terão o titulo de
professor do Instituto Osvaldo Cruz.
O § 5º do art. 16 será assim redigido:
Parágrafo único – Aos Professôres do Instituto
§ 5º O disposto no parágrafo anterior não se
Osvaldo Cruz serão conferidos todos os direitos e aplica quando um dos cargos fôr vitalício.
vantagens estabelecidos em Lei aos Professôres
Catedráticos do Ensino Superior.
Justificação
A redação acima dada ao § 5º do art. 16 tem
por fim apenas esclarecer sua aplicação. De maneira
O Instituto Osvaldo Cruz, desde sua fundação vaga atribui o disposto "a cargos vitalícios", o que
até a presente data, foi uma "Escola de Ciência viria dar lugar a consultas e interpretações muitas
Experimental", tanto assim que o seu primeiro Re- vêzes diferentes do espírito do legislador.
Justificação
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Desse modo torna-se precisa sua aplicação.
Logo, é justo e legal que estando êles sujeitos
Sala das Comissões em 2 de setembro de a. ônus determinados, também tenham direito aos
1948. – Filinto Muller.
bônus correspondentes.
4 As Constituições Federais de 1891 e de
Nº 48
1928 diziam, laconicamente, a respeito dos oficiais
das nossas classes armadas, nos artigos sob o
Acrescente-se onde convier, no Projeto nº mesmo nº 74, que:
326, da Câmara dos Deputados, sóbre aumento de
"As patentes, os postos e os cargos
vencimentos e, vantagens dos militares e demais inamovíveis são garantidos em tôda a sua plenitude".
servidores públicos da ativa e da inatividade, o
5. As Constituições de 1934 e de 1937, a
seguinte
primeira pelo art. nº 165, e a segunda pela alínea b
"Aos oficiais do Exército, transferidos para a do art. 180, prescreviam mais claramente, que:
Reserva remunerada há três anos ou menos antes
"As patentes e postos são garantidos em tôda
da promulgação da presente lei, ficam assegurados a plenitude aos oficiais da ativa, da reserva e aos
os mesmos vencimentos da atividade, nela fixados reformados do Exército e da Armada" (ou da
pela respectiva tabela às suas patentes, isto na Marinha).
conformidade do disposto no art. 206 do Código de
6. A Constituição atual, porém, – a de 18 de
Vencimentos e Vantagens dos Militares do Exército e setembro de 1946 – frizou muito mais ampla e
em virtude da situação em que eles se acham por taxativamente, no art. nº 182, que:
fôrça do art. nº 58 do Decreto-lei nº 3.940, de 16 de
"As patentes, com as Vantagens, Regalias e
dezembro de 1941, que regula a inatividade dos Prerrogativas a Elas Inerentes, são garantidas em
Militares dessa corporação".
toda a plenitude ASSIM aos oficiais da Ativa e da
1. O réferido Código de Vencimentos e Reserva, como aos reformados".
Vantagens, no art. número 296, diz que:
7.
Neste
dispositivo,
como
se
vê
"Os oficiais transferidos para a reserva insofismàvelmente,
tal
Constituição,
além
remunerada e os que forem reformados, perceberão de nivelar juridicamente, para os fins previstos,
tantas trigésimas partes dos vencimentos , quantos todos os oficiais ativos e inativos das
forem os anos de serviço, até trinta".
classes armadas, com os advérbios ASSIM
2. Dentre esses oficiais, porém, alguns há que e
COMO,
ainda
particularizou,
num
continuam de tal forma vinculados à atividade militar complemento redatorial bem significativo, a
durante três anos, e cuja situação inicial – em paridade em que ficraam colocados os "Da Ativa
disponibilidade – é uma perfeita extensão da e da Reseva".
atividade, pois que o citado Decreto-lei número
8. Entretanto, por motivos de ordem
3.940, condiciona no art. nº 58, que:
financeira, o Govêrno não está podendo, por
"O oficial transferido para a Reserva fica, em enquanto e pelo projeto em apreço, cumprir
disponibilidade durante o período de três anos, a exatamente
o
referido
dispositivo
contar da data da publicação do respectivo decreto". constitucional e atribuir com justeza vencimentos
3. Na vigência de tal condição, por e proventos da ativa e da reserva, bem como
consequência êstes oficiais ainda não têm da reforma, para todos os oficiais.
conquistado a mesma liberdade de ação assegurada
Mas, tido em vista o contido no art. 58 do
aos demais camaradas inativos e reformados, para Decreto-lei nº 3.940, já citado, é justo e
exercerem atividades civis e destas tirarem alguns imprescindível ficar assegurado pelo menos aos
proveitos.
oficiais da Reserva – em disponibilidade – os
Ao contrário das demais oficiais aludtcor mesmos direitos pecuniários que vão ser
Idnuam êles sujeitas, de modo especial, a serem estabelecidos para os seus camaradas da atividade.
chamados para serviços da atividade durante o
9. Os aumentos que no projeto em marcha
prazo
de
três
anos
estabelecido nesta Casa estão previstos modo geral –
taxativamente em lei.
civis
e
militares,
são
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apoiados
apenas
no
art.
193
da
Constituição atual, combinado com o § 6.º
do
art.
182,
dispositivos
êstes
que
determinam:
"Os
proventos
da
inatividade
serão revistos sempre que, por motivo
de alteração do poder aquisitivo da moeda,
se
modificarem
os
vencimentos
dos
funcionários em atividade".
E preciso, porém, ressaltar que tais
dispositivos não são aplicáveis aos oficiais, quer
da ativa, quer da reserva, quer reformados,
porque êstes têm patentes, e as vantagens das
patentes a Constituição assegurou de modo
claro e expresso em dispositivo anterior a êstes,
no preâmbulo do art. 182.
Dizendo a Constituição no § 6º do art. 182
que, "Aos militares se aplica o disposto nos arts.
192 e 193", é óbvio que prevê para os outros
militares inativos e que não têm patentes – as
praça de pré – apenas a revisão de proventos
assegurada para os funcionários, isto é,
providência diferente da que foi instituída para
os militares de patente – os oficiais.
Não fôra assim, teríamos duas espécies
de providências em conflito e uma delas
referente a funcionário, quando os oficiais das
nossas classes armadas não são funcionários
públicos, conforme acordãos do Supremo
Tribunal Federal, a própria Constituição na sua
estruturação e o Estatuto dos Militares.
10. É o que propomos, como medida de
justiça e de lei, tendo em vista a
preservação
tão
necessária
da
nossa
estabilidade jurídica.
Sala das Comissões, em 2 de
setembro de 1948. – Joaquim Pires.

questões relativas ao provimento de cargos do
magistério, na forma estabelecida no respectivo
regimento e de acordo com as disposições de
legislação vigente e dêste Estatuto". (O grifo é
nosso).
3. O Supremo Tribunal Federal, julgando
recentemente acórdão do ano passado, o caso
Grey – da Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil, firmou jurisprudência
sobre a soberania das congregações, quanto à
apreciação de matéria correlata à admissão ou
demissão do pessoal docente.
A audiência prévia às congregações dos
institutos de ensino para os reaproveitamento de
professores disponiveis é, pois, um imperativo
constitucional e, complementarmente, da própria
legislação universitária vigente, tendo a alta
finalidade
de
prevenir
desajustamentos
pedagógicos na acumulação de cargos de
professor, tal como seria, por exemplo, o caso
da reintegração de um professor de
farmacologia e terapêutica em cadeira de
cirurgia, ocasionalmente vaga, absurdo êsse
que poderá ocorrer (há, já, um caso concreto) se
o ato de tais reaproveitamentos depender
exclusivamente
de
informações
da
Administração Pública, incapaz por si só do
preciso discernimento técnico-pedagógico para
informar os processos dessas reintegrações.
A responsabilidade dêsse julgamento
deve ser atribuída em lei, expressamente, às
congregações dos institutos de ensino, maxime
agora, quando a Universidade do Brasil goza de
autonomia administrativa, financeira, didática e
técnica.
Sala das Comissões, em 2 de setembro
de 1948. – Vergniaud Wanderlei:

Nº 49

Nº 50

Acrescente-se na parte final do artigo 25:
Redija-se o art. 15 da seguinte maneira:
"a critério das congregações dos
Art. Os proventos dos servidores em
diversos Institutos de ensino secundário e disponibilidade serão revistos na base dos
superior".
novos vencimentos, ou salários fixados ,em lei,
para os cargos ou funções idênticas às que
ocupavam.
Justificação
Parágrafo único. – Não havendo
1. A Constituição, quando estabelece o identidade de cargos ou funções, basear-se-á a
regime da acumulação remunerada no revisão nos valores, fixados para os padrões ou
magistério, condiciona-o à compatibilidade de referências em que se encontravam os
matérias, expressamente.
servidores, à data de sua disponibilidade.
2. O art. 55 no Decreto nº 21.321, de
junho de 1648, que aprovou o Estatuto da
Justificação
Universidade
do
Brasil,
confere
às
congregações das Faculdades a qualidade de
1. Se o aproveitamento do servidor em
órgão superior da direção pedagógica e didática, disponibilidade
deverá
efetivar-se,
autorizando-a a "deliberar sôbre todas as
obrigatòriamente, em cargo
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de natureza e vencimentos compatíveis com o que
SUBEMENDA À EMENDA 61
ocupava (art. 189, parágrafo único, da Constituição
Federal), nada justifica, na melhoria de seus
Propomos assim, a seguinte subemenda:
proventos, se tomarmos por base apenas o
15 – Cabo de esquadra;
vencimento do cargo que exercia, excluindo-se de
14 – Bombeiro, tamboreiro e corneteiro;
apreciação a sua natureza, quando ainda existam
13 – Bombeiro de 1ª classe;
cargos idênticos no quadro do funcionalismo da
12 – Bombeiro de 2ª classe;
União, aos quais, posteriormente ao Decreto de
11 – Bombeiro de 3ª classe.
disponibilidade do servidor, foram atribuídos.
vencimentos mais elevados.
Nº 62
2. Os novos valores de vencimentos ou
salário não são somente os "fixados por esta
Ao art. 10:
lei", como está no projeto; deve considerar-se,
Substitua-se a tabela da letra c) – Ministério da
também, entre outros, o aumento concedido, Marinha – pela seguinte:
por outra lei, aos membros da Magistratura e
do Ministério Público, em que se omitiu a melhoria
Guarda Marinha
dos proventos dos promotores em disponibilidade.
2
Sala das Comissões, em 8 de setembro de 4
Suboficial
1948. – Lucio Corrêa.
Taifeiro
EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A
2
COMISSÃO DE FINANÇAS
3
1º Sargento
Nº 61
2
2º Sargento
Ao art. 10:
2
Substitua-se:
Na tabela da letra E – Corpo de Bombeiros do
3º Sargento
Distrito Federal – a parte final, pela seguinte:
2
19 – Cabo de esquadra;
1
17 – Bombeiro – tamboreiro – corneteiro;
Taifeiro de 2ª classe (cosinheiro)
16 – Bombeiro de 1ª classe;
15 – Bombeiro de 2ª classe;
Taifeiro de 1ª classe (arm. Bar. Pad.)
14 – Bombeiro de 3ª classe.
2
0
Taifeiro de 3ª classe (cosinheiro)
Justificação
O serviço do Corpo de Bombeiros não
pode continuar tão mal remunerado como até
agora Os soldados dessa corporação arriscam a
vida e a saúde a todos os instantes, não sòmente
no
combate
aos
incêndios,
como
também nos permanentes e perigosos exercícios,
a que são obrigados, para se manterem
em condições de desempenhar as suas funções.
Não é admissível a Igualdade de vencimentos
que lhe dá o projeto aos dos soldados da
Polícia
Militar,
atribuindo-lhes
Cr$
550,00
mensais.
A
emenda
visa
melhorar-lhes
essa
remuneração
e
estabelecer
diferença
de
padrão entre os Bombeiros da 1ª, 2ª e 3ª classe,
que, no projeto, figuram num mesmo e único padrão.
Sala das Sessões do. Senado Federal, em
de setembro de 1948. – João Villasbôas.

9

9
5
4

3

0

1

Pad.)

Taifeiro de 2.a classe (arm. bar. 1

Cabo
1

Taifeiro de 3ª classe (arm. bar. Pad.)

1

Marinheiro de 1ª classe

1

Marinheiro Marinheiro de 2a classe

Soldado do C. F. N.
Soldado tambor e corneta
1
Soldado especializado dos ramos O.
V. e M. A.
Soldado (Comp. Transporte)
1

Grumetes
Sorteados (soldado)
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5

Aspirante – último ano

4

Aspirante

2

Aprendiz marinheiro
Justificação

Os vencimentos dos marinheiros, praça de
pré, não podem ser os mesmos dos soldados do
Exército. Êstes verificam praça por dois anos, sendo
que depois de 6 meses de instrução, podem ser,
promovidos a cabo. Aquêles assentam praça por
cinco anos fazendo mais um ano de aprendiz
marinheiro. Depois de um ano de serviço, com bom
comportamento, embarque, exame médico e
aprovação em exames, podem passar a grumete.
Dêsse pôsto; após um a dois anos, e mediante os
mesmos requisitos anteriores, poderá passar à
marinheiro de 2ª classe; e depois de 2 a 3 anos, a
marinheiro de 1ª classe. Dêsse pôsto, onde deverá
permanecer pelo menos 2 anos, é que poderá ser
promovido a cabo, mediante exames de habilitação,
de saúde, tempo de embarque e exemplar
comportamento.
As promoções a sargento só vêm após 8 ou
10 anos de serviço, com bom comportamento,
exame de competência e de saúde, tempo de
embarque e boas informações.
Trata-se, portanto, de um corpo especializado
e de competência técnica, seja quanto aos soldados
do convés, que devem conhecer, além da navegação
à vela, tôda a sinalização internacional por meio de
bandeiras e fócos luminosos, seja quanto aos soldados de máquinas, que deverão conhecer os
serviços de submarinos, torpedeiras, lança–minas,
etc. Não é possível, portanto, manter-se equiparado
o seu vencimento ao do soldado do Exército, que
não está obrigado àqueles cursos especializados.
A emenda visa estabelecer uma justa
remuneração a êsses servidores da Pátria.
Sala das Sessões do Senado Federal, em de
setembro de 1948. – João Villasbôas.

A emenda, dando 4/5 dos vencimentos dos
catedráticos aos professôres do Quadro Suplementar
e aos Professôres Dirigentes, visa não pertubar a
hierarquia do magistério no Colégio Pedro II, onde,
após os catedráticos, vêm aqueles professôres. Ora,
na emenda do Sr. Senador Pinto Aleixo, já aprovada
pela Comissão de Constituição e Justiça, foi cogitada
a situação dos professôres extranumerários
mensalistas, não tendo sido levado em conta a
situação dos professôres de que trata a emenda.
Os professôres do Quadro Suplementar e os
professôres Dirigentes estão atualmente percebendo
vencimentos
maiores
que
os
professôres
extranumerários; tendo concedido a emenda do
nobre Senador pela Bahia aos professôres
extranumerários mensalistas 2/3 dos vencimentos
dos professôres catedráticos, é justo que aos
professôres do Quadro Suplementar e professôres
dirigentes sejam concedidos 4/5 daqueles vencimentos.
A classe do Quadro Suplementar consta
apenas de 7 professôres efetivos, em pleno
exercício. Os professôres dirigentes são de das
disciplinas que não têm catedráticos e a êles as
funções de direção do ensino da respectiva matéria.
Sala das Comissões, em 23 de setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa.
Nº 64
Ao Projeto nº ... de 1948
Ao artigo 23:
Suprima-se.
Justificação

Na competência do Presidente da República
não se inclui o poder para fixar vencimentos, seja de
funcionários públicos, seja dos das entidades
autárquicas (Constituição art. 87). Essa é atribuição
do Legislativo, conforme dispõe a alínea TV do art.
65 da Constituição. Si a iniciativa do. aumento dos
vencimentos lhe é atribuída (§ 2º do art. 67), para aí
a sua competência, passando ao Poder Legislativo a
da fixação dos mesmos, por lei ordinária. E – "é
vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuição".
Nº 63
– (§ 2º do art. 36 da Constituição).
No tocante às autarquias ainda a situação
"Os professôres do Quadro Suplementar e os mais se agrava, porque, a fixação dos vencimentos
professôres dirigentes do Colégio Pedro II, dos seus funcionários escapa ao Poder Legislativo.
perceberão 4/5 dos vencimentos dos catedráticos".
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Nos Institutos e Caixas de Aposentadorias e
Pensões os vencimentos dos seus empregados são
fixados pelas respectivas juntas administrativas. E
nos Institutos de natureza econômica pelos
Conselhos Administrativos.
Não cabe, portanto, nem ao Legislativo
Federal nem ao Executivo alterar tais vencimentos.
S. S. do Senado Federal, em ... de setembro
de 1948. – João Villasbóas.
Nº 64-A
Ao Projeto nº 326 de 1948
Ao artigo 25:
Suprimam-se as palavras finais: – "até serem
obrigatòriamente aproveitados em cadeiras vagas
para cuja vigência estejam habilitados".
Justificação
Essa parte final do dispositivo implica matéria
estranha à finalidade do projeto, que é
especificamente de aumento de vencimentos. A
determinação do aproveitamento obrigatório do
professor em disponibilidade nas cadeiras que se
vagarem escapa ao objetivo do projeto e envolve
matéria relativa ao preenchimento de cargo que se
vagar.
S. S. do Senado Federal, em...de setembro de
1948. – João Villasbôas.
Nº 65

ano passado) o caso Grey – da Faculdade Nacional
de Medicina da Universidade do Brasil, firmou
jurisprudência sôbre a soberania das da matéria
correlata a admissão ou congregações, quanto à
apreciação demissão do pessoal docente.
A audiência prévia às congregações dos
institutos de ensino para o reaproveitamento de
professôres disponíveis é, pois, um imperativo
constitucional e, complementarmente, da própria
legislação universitária vigente, tendo a alta
finalidade de prevenir desajustamentos pedagógicos
na acumulação de cargos de professor, tal como
seria, por exemplo, o. caso da reintegração de um
professor de Farmacologia e Terapêutica em cadeira
de cirurgia, ocasionalmente vaga, absurdo êsse que
poderá ocorrer (há, já, um caso concreto) se o ato de
tais reaproveitamentos depender exclusivamente de
informações da administração pública, incapaz por si
só, do preciso. discernimento técnico-pedagógico
para informar os processos dessas reintegrações.
A responsabilidade dêsse julgamento deve ser
atribuída em lei, expressamente, às congregações
dos institutos de ensino, máxime agora, quando a
Universidade
do
Brasil
goza
de
autonomia administrativa, financeira, didática e
técnica.
Sala das Comissões, em ... de setembro de
1948. – Alfredo Nasser. – Evandro Vianna.
Ao artigo 29:
Suprima-se.

Nº 66

Ao artigo 25.
Justificação
Acrescente-se:
"a critério das congregações dos diversos
A
Câmara
do
Reajustamento
institutos de ensino secundário e superior".
Econômico, criada para executar a respectiva Lei,
em 1934, não tem .mais existência legal e já há muito
deveria estar extinta por absoluta ausência de
Justificação
finalidade.
I – A Constituição, quando estabelece o
Como, portanto, integrar-se os seus membros
regime de acumulação remunerada no magistério, em padrão do quadro funcional do País?
condiciona-o à compatibilidade de matérias,
Sala das Comissões, em 23 de setembro de
expressamente.
1948. – João Villasbôas.
II – O artigo 55 do Decreto número 21.321, de
junho: de 1946, que aprovou o Estatuto da
Nº 67
Universidade do Brasil, confere às Congregações
das Faculdades a qualidade de órgão superior da
Acrescente-se onde convier:
direção pedagógica e didática, autorizando-a a'
Art. – Os cargos de Consultor Técnico, nos
deliberar sôbre tôdas as questões relativas ao quadros em que existirem, terão igual padrão de
provimento de cargos do magistério, na forma vencimentos aos Consultores Jurídicos.
estabelecida no respectivo regimento e de acôrdo
com as disposições da legislação, vigente e dêste
Justificação
Estatuto" (o grifo é nosso).
III – O Supremo Tribunal Federal, julgando
Trata-se de sanar uma incoerência e reparar
recentemente
(acórdão
do uma
injustiça
da
legislação
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vigente, em virtude da qual estão padronizados em
níveis diferentes os Consultores existentes em vários
órgãos da administração. Enquanto aos Consultores
Jurídicos o Decreto-lei nº 8.564, de 7 de janeiro de
1946, concedeu o padrão P aos Consultores
técnicos, engenheiros e médicos ficaram com os
vencimentos de padrão O.
Sala das Comissões, em 15 de setembro de
1948. – Victorino Freire. – Evandro Vianna.
Nº 68
Acrescente-se onde couber.
Art. – Ficam incluídos nas classes
correspondentes às dos Oficiais Administrativos do
Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, os
oito Oficiais Administrativos do Quadro Permanente
do mesmo Ministério, que integravam a classe J do
Quadro I – Tesouro Nacional, na vigência da Lei nº
284 de 1936.
Parágrafo único – Os funcionários a que se
refere êste artigo, deverão apresentar seus títulos ao
Serviço do Pessoal do Ministério da Fazenda, para
serem apostilados. – Vergniaud Wanderley.
Justificação
Em 27 de setembro de 1946, encaminhou o
Senhor Presidente da República mensagem a
Câmara dos Deputados, propondo a inclusão de
funcionários da carreira de Contador do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda no Quadro
Suplementar, com padrões idênticos aos dos cargos
da antiga Contadoria Central da República,
beneficiados pela Lei nº 284, de 18 de outubro de
1936.
2. Na Comissão de Finanças, quando do
estudo do Projeto, três emendas foram, então,
apresentadas. Uma do Deputado Café Filho,
tornando extensivos os favores do Projeto aos
Guardas-livros; outra do Deputado Beni Carvalho,
favorecendo os antigos escriturários das Delegacias
Fiscais do Tesouro Nacional nos Estados, até 1936,
e, finalmente, a terceira, da autoria do Deputado
Raul Barbosa, beneficiando antigos Oficiais
Administrativos da classe J, do extinto Quadro I –
Tesouro Nacional, daquele Ministério. A primeira
mereceu aprovação e se incorporou ao Projeto,
sendo as outras duas rejeitadas.
3. Subindo o Projeto ao Senado, apresentou o
ilustre Senador João Villasbôas a emenda rejeitada
pela Câmara, amparando, assim, a justa pretensão
dos
antigos
escriturários
das

Delegacias
Fiscais
do
Tesouro
Nacional.
Aprovado, o Projeto, com essa emenda,
promulgou o Senhor Presidente do. Senado a Lei
nº 200; de 30 de dezembro de 1947, cuja redação
ora; se pretende corrigir, na Câmara como se
propõe no Projeto nº 1:229-1947-1948.
4.Tinha razão o nobre Deputado Café Filho
quando ao Justificar a emenda que ofereceu
ao
Projeto
número
263-46-47,
disse
que:
"Em
face
do
momento
que,
se
oportuna,
convém
providenciar
de
unia
vez, igualmente a situação de funcionários em
idênticas
condições
de
fato
dos
merecidamente contemplados pelo art. 1º, § 2º;
do Projeto nº 263-46-47.
Os contemplados levaram anos e anos para
alcançar o que ora conseguem com justiça.
Assim, é também justo e tranquilizador que se
liquide em definitivo a situação de outros funcionários
contando com igual interêsse legitimo".
5. Acontece, porém, que, excluídos como
foram, por ter caído a emenda do Deputado Raul
Barbosa, os Oficiais Administrativos que integravam
a classe J, do Quadro I – Tesouro Nacional, não
se"tornou efetiva a idéia consubstanciada na
justificação antes transcrita.
6. A equiparação que a emenda proposta
objetiva, é justa e em tudo se equipara ás que foram
propostas na Câmara, pelo Senador João Villas
bôas.
7. Vejamos.
8. No império da Lei nº 284, de 28 de outubro
de 1936, o Quadro I – Tesouro Nacional compunhase de:
9 oficiais administrativos classe L.
40 oficiais administrativos classe K.
60 oficiais administrativos classe J.
9. Aos funcionários que integravam as classes
acima mencionadas, determinavam as leis, então em
uso,
que
fôssem
pagos
vencimentos
desdobrados
em
ordenado
e
cotas.
10.
Todas
as
leis
orçamentárias
anteriores e posteriores à Lei nº 284, de 1936,
tais como, a Lei nº 300, de 13 de novembro de
1936, Decreto-lei nº 107, de 23 de dezembro de
1937 e Decreto-lei nº 942, de 10 de novembro de
1933, até a vigência do Decreto-lei nº 1.847, de
1939, que fundiu os Quadros do Ministério
da Fazenda apenas em dois, o Permanente e
o
Suplementar,
estabeleciam
como
norma
de
pagamento
dos
ofi-
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ciais administrativos do Tesouro Nacional, o sistema
de remuneração composto de ordenado e cotas.
11. Além disso, o número de cargos de cada
uma das classes da carreira de Oficial
Administrativo, ao tempo do citado Decreto-lei nº
1.847, de 1939, era o mesmo que figurava nas
tabelas anexas à Lei nº 284, de 1936 e nas
mencionadas leis orçamentárias.
12 Acontece, porém, que os ocupantes dos
cargos de Oficial Administrativo em 1939, quando foi
baixado o Derreto lei nº 1.847, de 1939 não eram os
mesmos de 1936, porque as vagas verificadas na
classe inicial J, foram preenchidas por novos
funcionários, os que a Emenda ampara.
13. Os novos funcionários, nomeados para
completar os claros da classe inicial J, na vigência da
Lei nº 284, de 1936, doze ao todo, àquela época, por
força de interpretação dessa lei, pagava o Tesouro
Nacional vencimentos inferiores aos dos demais
funcionários da mesma classe, carreira e quadros.
14. E para melhor demonstrar quão absurdo, é
o tratamento que se vem dispensando desde, 1937 a
êsses funcionários, basta que se atente para o
seguinte tópico da certidão fornecida pelo próprio
Serviço do Pessoal do Ministério da Fazenda:
"que o vencimento dos 60 (sessenta) oficiais
administrativos da classe J do Quadro I (um) do
Tesouro Nacional, na época da nomeação do
requerente, era de Cr$ 9.600,00 (nove mil e
seiscentos cruzeiros) anuais e 16 (dezesseis cotas;
que o oficial administrativo da classe J do Tesouro
Nacional tem as mesmas atribuições do oficial
administrativo, da classe 23 (vinte e três) do Tesouro
Nacional (doc. nº 1).
15.Sustentaram, ao principio, os arautos da,
extinção das cotas, antes do advento do Decreto-lei
nº 1.847, de 1939, quando os aludidos funcionários
já pertenciam ao Quadro I, do Tesouro Nacional, que
os mesmos não tinham direito a tais cotas, por isso
que o art. 23 da citada lei n° 284, as havia
suprimido.
16. Ora, se o sistema de remuneração
composto de ordenado e cotas tivesse sido
suprimido pelo art. 23 da referida Lei, é claro,
evidente e incontestável, que nenhuma razão

assistia ao Sr. Ministro da Fazenda, naquela época,
para mandar arquivar o processo nº 30.964, sob o
fundamento de que o Decreto-lei nº 1.847, de 1939
extinguiu
"... o sistema de remuneração composto de
ordenado e, cota", (doc. nº 2).
Nem tão pouco teriam os funcionários da
Contadoria Geral da República e da Diretoria do
Domínio da União direito a elas, pois só, após o
advento daquela lei, passaram a percebê-las.
17. Conclui-se daí, sem sombra de, dúvida,
que era duvidoso, inseguro, vicioso, o entender
daqueles que afirmavam o falecimento do
mencionado sistema, por fôrça do disposto no art.
23, da Lei nº 284.
18. Nestas condições, se a Lei nº 284, não
aboliu o sistema de cotas, e, se os cargos, em que
se verificaram as vagas ocupadas por aqueles
funcionários eram remunerados de acordo com
aquele sistema, é inconteste que o Decreto-lei nº
1.847, de 1939 não o podia abolir, sem ferir direito
certo e incontestável, que a Constituição garante.
19. Acresce, além disso, que a tese da
igualdade de vencimentos, dentro da mesma classe,
carreira e quadro, era e ainda é defendida pela
própria, Administração do Ministério da Fazenda,
muito embora houvesse negado tal equiparação aos
funcionários em causa.
20. Arrimado nessa tese que é a melhor, a
mais justa e equanima, dirigiu o Excelentíssimo
Senhor Ministro da Fazenda ao Senhor Presidente
da República a Exposição de Motivos nº 1.856, de 27
de' setembro de 1946, (Avulso – Finanças 135)
transcrevendo trechos de pareceres dos órgãos do
Ministério da Fazenda e do próprio Departamento
Administrativo do Serviço Público, que se enquadram
perfeitamente ao caso em debate.
21. Do confronto da situação dos Contadores
Seccionais, com a dos Contadores Gerais, chegou o
Senhor Diretor do Pessoal à conclusão, conforme
destaca a citada Exposição de Motivos.
"que uns e outros funcionários integram o
mesmo órgão centralizador da contabilidade pública,
onde exercitavam atribuições da mesma natureza o
de igual responsabilidade".
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Finaliza o parecer em causa, salientando que:
"... os interessados não podem inovar direito
inquestionável,
cujo
restabelecimento
seja
obrigatório por imperativo legal; entretanto, foram,
sem dúvida, vitima de injustiça, ou, pelo menos,
de falta de equanimidade que os próprios
interêsses
superiores
do
serviço
público
aconselham seja reparada".
22.E até o Departamento Administrativo
do Serviço Público que examinou o processo a
que
a
Exposição
se
reporta,
opinou:
" ... no sentido de que seja revista de
modo geral a classificação estabelecida, no caso
de
a
Administração
julgar
conveniente
reexaminar
situações
anteriores
ao
reajustamento, se bem que reconheça que sob o
ponto
de
vista
da
equanimidade
parece
efetivamente, que a orientação seguida não foi a
mais feliz". (in. "Diário do Congresso, 30
de novembro de 1946, fls. 1.253).
23. Ora, se no caso dos Contadores,
que nunca pertencerem a Quadro, cujos
vencimentos,
invocou
o
Departamento
Administrativo do Serviço Público, a eqüidade,
maior razão teria de assim proceder no
dos funcionários do Quadro I – Tesouro
Nacional, que eram remunerados de acôrdo
com aquêle sistema.
24. A exclusão dos que integravam a classe J,
do Quadro I – Tesouro Nacional, do sistema de
remuneração acima referida, ainda que procedida
em virtude de interpretação de lei, foi evidentemente
injusta.
25. E, se a Lei nº 200 de 1947,
determinou fossem incluídos os atuais ocupantes
de cargos de carreira de Contador do
Quadro Permanente, na de Contador do
Quadro
suplementar,
os
da
Carreira
de
Guarda-livros
e
os
antigos
escriturários
das Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional
nos Estados, até 1936, também naquele
Quadro, que antes da Lei nº 284 não percebiam
cotas, parece de tôda a justiça que se inclua, por
igual, naquele Quadro, os atuais ocupantes da
carreira
de
Oficial
Administrativo,
que
integravam a classe J. do Quadro I –
Tesouro Nacional, à data da publicação do Decretolei nº 1.847, de 7 de dezembro de 1939,
que
extinguiu
o
regime
de
cotas
Vergniaud Wanderley.

Nº 69
Acrescente-se onde convier:
"Art. Ficam assegurados vencimentos e
salários iniciais da classe K e finais da classe O para
os cargos e funções médicas de qualquer natureza
ou especialização."
Justificação
Escusado é dizer do mérito e responsabilidade
do médico no setor da administração pública.
De atualidade é o "Plano Salte" com o qual o
Govêrno se propõe a enfrentar a crise que
assoberba a Nação; destacada, sôbre todas, é a
ação dos médicos, no setor desse Plano-Saúde, a
saúde do nosso povo; o cuja precaridade é
alarmante, proclamada e lamentada por todos em
coro ensurdecedor, comprometendo a solução dos
demais problemas brasileiros.
Ora, o equacionamento e solução a do
problema da saúde é função privativa do médico que
assume assim, e na medida em que avulta de
gravidade e urgência tal, problema, importância
capital na vida da nacionalidade. Nem de outra
maneira poderia ser.
Mas o médico servidor público, sôbre cujos
ombros vai recair o peso da solução do Plano, no
que se refere ao "Caso" saúde, come, veste e
sustenta família, como qualquer mortal, além de ser
forçado a aumentar e atualizar conhecimentos, para
mais cientemente dar o seu concurso à obra do
Govêrno.
Como, porém, fazê-lo, com os parcos
vencimentos e salários que equiparam os médicos a
motoristas, contínuos e serventes até. Vêzes há, em
que seus vencimentos são inferiores ao de seus
auxiliares, os enfermeiros!!!
Se, já por sua hierarquia intelectual e social,
necessita o médico melhor remuneração, agigantase agora s essa necessidade, diante do vulto da s
responsabilidade e esforços impostos pelo "Plano
Salte", cujos objetivos ultrapassam de muito quanto
já tenha pensado realizar no Brasil.
Ninguém,
melhor
do
que
nós,
os
representantes do povo, poderá, avaliar e ponderar
quanto aos serviços dos médicos na execução e
êxito do ” Plano Salte, já que vamos discuti-lo e votálo agora. E tanto mais, quando acaba o Senado (por
suas Comissões de Finanças e de Constituição,
emendando
projeto
originário
da
Câmara)
de
conceder,
mui
justamente
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seja dito, aos nossos dignos magistrados, novo
aumento de vencimentos, que assegura ao
cargo de juiz substituto, inicial de carreira,
nada menos de 9.800 cruzeiros, o que ainda
assim não é muito, convenhamos. E no
entanto não há, no "Plano Salte" (que
impõe
atividades
extraordinárias
à
máquina administrativa da Nação e aos que vão
manejá-las
na
execução
dêle)
missão
a cumprir por parte de

E de se ver também, como, a partir de 1938,
cuidou o Governo de atender aos justos reclames de
outra classe de seus servidores, de formação
universitária como a dos médicos, no caso os
engenheiros, cujo vencimentos iniciais eram então H,
I e J e os finais de L, N; hoje a partir de 1946 têm
êles seus vencimentos iniciais na letra "K" e finais na
letra "O".
Exemplo: Ministério da Viação e Obras
Públicas.

Engenheiros do

1938

D.N.O.C.S........................................................................
D.N.P.R.C. – D.N.O.S......................................................
D.N.I.G.............................................................................
D.N.E.F. D.N.E.R.............................................................

HaN
IaN
JaL
JaN

Não houve como estabelecer diferenciação de
vencimentos em face das diversas especializações
dos serviços atribuidos a cada uma das repartições
acima. Ao contrário, como se vê do quadro supra,
foram seus vencimentos nivelados e estabelecida
uma única.

1943

1946
(Jan.)

1946
(Set.)

JaN

JaO

KaO

seriação de classes iniciais e finais iguais ("K" e "O").
Medida igual deve ser aplicada aos médicos,
servidores públicos, que na sua variada escala de
vencimentos e classes nas diversas repartições do
estado apresenta quadro como o seguinte:

Médicos Clínico ou Cirurgião........................................................................
Médico Pediatra............................................................................................
Médico Puericultor........................................................................................
Médico Neurologista.....................................................................................
Médico Psiquiatra.........................................................................................
Médico Legista..............................................................................................
Médico Sanitarista........................................................................................
Médico em geral............................................................................................
Impõe-se exposto e por ser de justiça, reparar
a desigualdade em que se encontram os servidores
públicos médicos no tocante aos vencimentos que
percebem em funções iguais.
Assim, é de esperar vote o Congresso
favoravelmente a presente emenda.
Nota: Os engenheiros e advogados da União
ou
da
Prefeitura
do
Distrito
Federal,
qualquer que sejam

HaL
IaM
JaN
IaM
JaN
KaO
Médico K a O
Ref. 12 inclusive contratados

suas especialidades, com exercício no interior ou na
Capital do país, vão de K a O e os médicos da
prefeitura de J a N, mas o Prefeito vai igualar de K a
O. Diz o D.A.S.P. que os engenheiros são estatais,
mas no Ministério da Educação, os médicos são
estatais e os engenheiros não, mas ganham mais do
que aquele.
Sala das Comissões, em 11 de de setembro
de 1946. – Dario Cardoso.
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SUBEMENDA A EMENDA Nº 69
Onde couber:
Os limitas máximos e mínimos da carreira de
agrônomo e de veterinário serão iguais aos das
carreiras de médico e de engenheiro.
Justificação
Não seria justo que o médico e o engenheiro
tivessem tratamento diferente dos agrônomos,
veterinários e arquitetos. Se permanecessem o que
ora existe na seriação das carreiras, veríamos no
Ministério da Agricultura os profissionais de
agronomia e veterinária em condições inferiores; às
dos médicos á engenheiros.
Sala das Comissões, em 23 de setembro de
1948. – Apolonio Sales. – Durval Cruz.
SUBEMENDA A EMENDA Nº 69
Os limites máximos e mínimos das carreiras
de agrônomos, veterinários e farmacêuticas, serão
iguais aos das carreiras de médico e engenheiro.
Nº 70
Onde convier:
Art. Os Inspetores Federais do Ensino
Secundário
perceberão
vencimentos
correspondentes à referência 28 (vinte e oito).
Justificação
Os Inspetores Federais do Ensino Secundário,
atuais extranumerários mensalistas, referência XVIII,
já agora se. acham efetivados nas suas funções, em
virtude do disposto no Artigo 23 das Disposições
Constitucionais Transitórias da nossa Lei Magna.
Os Inspetores Federais do Ensino Secundário
exercem função técnica, cientifica e de magistério,
de acôrdo com a legislação de ensino, reconhecida e
firmada pala Circular da Exmo. Sr. Presidente da.
República, de número 6, de 2 de Junho de 1947,
dirigida a todos os Ministérios, nos têrmos seguintes:
V – os cargos técnico-centíficos são os que
encerram funções próprias de técnico, do mesmo
ramo – genérico, de estudos científicos, ainda que
não da mesma disciplina particularizada, ou da
mesma especialidade (Art. 9º do Decreto nº 19.949,
de 8 de maio de 1931);
VI – Como cargos técnicos científicos, serão,
também,
considerados
ou-

tros de ensino, ainda que não de magistério,
como inspetor, ou fiscais, observadas, sempre,
as
condições
de
diversidade
dos
estabelecimentos,
de
compatibilidade
dos
horários de serviços e de limitação do número
de cargos não, excedentes de dois Art. 9º do
decreto citado).
Os
Inspetores
Federais
do
Ensino
Secundário exercem cargo técnico cientifico
e de magistério e cumprem. cargo de alta
relevância:
Regulamento baixado com o Decreto
nº 24.734, de 14 de julho de 1934 – Art. 19 –
(em vigor)
Art.
10.
Compete
ao
inspetor
nos
estabelecimentos
de
ensino
a
seu
cargo:
I
–
Cumprir
e
fazer
cumprir
os
decretos,
regulamentos,
portarias,
avisos,
instruções de serviço e, em geral, todos os
atos oficiais atinentes ao ensino secundário,
bem
como
as
disposições
dos
respectivos
regulamentos
aprovados
pelo
Ministro;
II - Zelar pela eficiência do ensino exigindo a
fiel observância do regime didático e escolar
instituídos para o curso secundário;
III – Concorrer, pelos meios ao seu alcance,
para o melhoramento progressivo das instituições e o
aperfeiçoamento do ensino, em particular das
disciplinas da respectiva seção didática;
IV – Estimular a cultura intelectual, moral e
cívica dos estudantes, promovendo, com a
colaboração dos diretores dos estabelecimentos de
ensino, reuniões a que possam comparecer os pais
ou representantes dos alunos;
Decreto-lei n.o 4.244 (Lei Orgânica do Ensino
Secundário), de 9 de abril de 1943.
Capítulo III – Da Inspeção Federal dos
Estabelecimentos
de
Ensino
Secundário
equiparados
e
reconhecidos.
Art. 75. O Ministério da Educação e Saúde
exerceria inspeção sobre os estabelecimentos
de
ensino
secundário
equiparados
e
reconhecidos.
§ 1º – A Inspeção far-se-á não somente sob o
ponto de vista administrativo, mas ainda .com o
caráter de orientação pedagógica.
A Circular nº 6, da Diretoria do Ensino
Secundário, de 19 de novembro de 1947,
que
rege
atualmente
o
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serviço de inspeção determina entre outras
obrigações as seguintes:
Fiscalizar todo o processo de exame de
admissão ao curso secundário.
Exigir e verificar a execução integral dos
programas, pelo exame periódico dos diários de
classe, tomando, para tal fim, as providências que
julgar
necessárias
junto
à
direção
do
estabelecimento e, se preciso, recorrer à Diretoria
do Ensino Secundário.
Verificar a regularidade na indicação dos
livros didáticos.
Verificar as condições de admissão dos
“professôres em face das exigências do registro e
da remuneração condigna.
Verificar a fiel observância das disposições
legais nos pagamentos, durante o período letivo e
nas férias.
Impedir, em aula, o ditado de lições
constantes nos compêndios ou de notas relativas
a pontos dos programas.
Verificar a organização dos pontos para as
provas parciais.
Presidir o sorteio dos pontos. Verificar a
organização das questões formuladas.
Verificar o critério estabelecido pelo
professor para o julgamento das questões.
Verificar o critério adotado na correção das
provas.
Providenciar para que as provas, depois de
corrigidas e identificadas, sejam, sempre, vistas
pelos alunos, a fim de que êstes conheçam os
seus erros e se habilitem a evitá-los.
Estar presente, no estabelecimento durante
a realização das provas finais, prestando-lhes a
devida assistência.
Verificar a exatidão dos boletins de exame,
assinando-os juntamente com os examinadores.
Verificar a regularidade da aplicação das
penalidades de exclusão de aluno e, no caso,
desta última, dar ciência do ocorrido, em relatório
especial, à Diretoria do Ensino Secundário; caso
seja julgada a necessidade de abertura de
inquérito, providenciar para que o aluno menor,
na qualidade de informante, seja assistido, na
forma da Lei, por seu responsável.
Apresentar
à
Diretoria
do
Ensino
Secundário relatórios dos trabalhos escolares
realizados no estabelecimento de ensino.
Os
Inspetores
Federais
do
Ensino
Secundário cumprem deveres de fiscalização e
orientação pedagógica.

Os Inspetores Federais do Ensino Secundário
precisam manter sempre condigna apresentação
pessoal, social e oficial, a fim de honrarem os
encargos que exercem, o que lhes exige gastos não
pequenos.
Os Inspetores Federais do Ensino Secundário,
para exercerem suas funções, prestam provas de
habilitação eminentemente técnicas e específicas,
provas que os equiparam, no mínimo, à situação
cultural dos “professores” e mestres que fiscalizam.
No caso, é evidente e marcante o desnível de
vencimentos dos inspetores Federais do Ensino
Secundário (atual Referência XVIII – Cr$ 1.650,00),
sujeitos ainda a descontos legais.
O salário acima, mesmo com o acréscimo
proposto de Cr$ 550,00 (Referência 23 da
Mensagem do Govêrno) não condiz em absoluto
com a categoria funcional que os Inspetores
Federais do Ensino Secundário exercem (técnicacientífica), em flagrante contraste com os demais
funcionários da União, de categoria igual ou semelhante.
Numa ligeira comparação, verifica-se o
doloroso desnível de remuneração dos Inspetores
Federais do Ensino Secundário, pois, de modo geral,
equiparados, em vencimentos às praças de pré a
menos que um sargento, a quase serventes, aos
escriturários,
a
menos,
que
os
oficiais
administrativos, a menos que os mestres que
fiscalizam, a ajudantes de chauffeures do Tribunal de
Recursos (Cr$ 1.650,00) a muito menos que um
Inspetor do Ensino do Estado de São Paulo, que
vence Cr$ 4.500,00 mensais, a menos que um
Porteiro do Ginásio Oficial do Estado de São Paulo,
que vence Cr$ 2.200,00 mensais, a menos que um
vigilante de alunos do mesmo Estado, que percebe
Cr$ 1.800,00 mensais e a menos que os funcionários
técnicos dos Estados e da Prefeitura do Distrito
Federal.
Atendendo à exposição acima apresentada e
ao papel exercido pelo Inspetor Federal do Ensino
Secundário, como órgão de visão do Ministério da
Educação e Saúde junto aos estabelecimentos
particulares de ensino secundário e também junto
aos estabelecimentos oficiais dos Estados, cujo
número representa quase 100% da preparação da
educação da mocidade do País justifica-se a
presente emenda como perfeito ato de justiça e
mesmo ele necessidade para o bem da educação
nacional, que depende da atuação dêsses
funcionários, até o presen-
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te sem o estímulo e a situação econômica que lhes meiro ou último lugar na classificação geral.
permitam melhor desempenhar a sua nobre função.
Ora, com a Lei nº 200, de 1947, foram
Sala das Comissões, em 14 de setembro de beneficiados funcionários possuidores de tal
1948. – Evandro Vianna.
concurso, ao passo que, outros por motivos
independentes de sua vontade, ingressaram as
SUBEMENDA À EMENDA Nº 70
carreiras fora do prazo previsto na referida lei.
A estipulação do prazo originou, portanto,
Autoria do Relator
grave injustiça, que poderá ser corrigida com a
inclusão no projeto em discussão do presente
Os Inspetores Federais de Ensino Secundário artigo e parágrafo, os quais não importam em
perceberão os vencimentos correspondentes à reestruturação de quadros e, sim, em reparar
referência 26 da tabela do art. 7º, os Inspetores desigualdade de tratamento oriundo da citada lei,
Federais do Ensino Superior terão o vencimento da a funcionários originários do mesmo Concurso.
referência 27 da mesma tabela.
SUBEMENDA À EMENDA N º 71
SUBEMENDA À EMENDA Nº 70
Ao artigo, dê-se a seguinte redação:
Os Inspetores Federais de Ensino Secundário
"Art. Aos atuais oficiais administrativos
e
Superior
perceberão
os
vencimentos do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda
correspondentes à referência 26 do art. 7º do que ingressaram na carreira por nomeação
Projeto.
ou transferência, mediante concurso d e primeira
entrância
para
empregos
de
Fazenda,
e aos atuais Engenheiros do mesmo Quadro,
Justificação
efetivos, entendam-se as normas da Lei nº 200,
Foram propostas três emendas a respeito dos de 1947".
vencimentos dos Inspetores escolares. A que passa
da referência XVIII para a XXVIII, e a que passa
Justificação
daquela para a XXVI. Tendo a Comissão o propósito
de fazer o aumento, segundo se verifica da
Quando da promulgação da Lei número
discussão do assunto, propõe a presente 200, os técnicos-engenheiros do Ministério da
subemenda que encerra novos aumentos de Fazenda não foram contemplados com as
despesas e permite acréscimo razoável.
vantagens da dita lei, ficando, assim, em situação
de inferioridade em relação ao pessoal
Nº 71
administrativo.
A aprovação .da emenda, principalmente
Onde souber, acrescente-se o seguinte:
por se tratar de um pequeno número de técnicos,
Art. ... Aos atuais oficiais administrativos do virá reparar tal situação, fazendo justiça aos,
Quadro Permanente do Ministério da Fazenda que engenheiros efetivos do Ministério da Fazenda. –
ingressarem na carreira, por nomeação ou Victorino Freire.
transferência, mediante concurso de primeira
entrância para empregos de Fazenda, extendem-se
Nº 72
as normas da Lei nº 200 de 1947.
Parágrafo único: O Serviço do Pessoal do
a) Ao art. 3º.
Ministério da Fazenda apostilará os títulos de
Suprima-se o § 2º.
nomeação dos funcionários atingidos por êste artigo.
b) Ao art. 4º.
Suprima-se o parágrafo único.
Justificação
Justificação
Anteriormente à Lei nº 284, de 1930, o
ingresso na carreira de que se trata efetivava-se
O projeto estabelece o padrão O como
mediante prestação de concurso denominado de terminal, de carreira e manda que nêle se
primeira entrância para empregos de Fazenda.
transformem
os
cargos
que
constituíam
Assim, os que possuíssem tal concurso só os padrões P, Q, R e S. O mesmo fez com
poderiam ser nomeados para o Ministério da relação aos padrões numéricos de 27 a 31, que
Fazenda.
equipara ao padrão O. Procede, assim, a uma
Acontece que o Ministério da Fazenda, reajustamente, que há muito se fazia sentir como
não obedecendo à ordem de classificação para de absoluta justiça, pois constituía verdadeiro
efeito de nomeação, reconhecia em todos os absurdo a existência de servidores públicos com
aprovados os mesmos direitos, estivessem em pri- funções
absolutamente
idênticas,
mas
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com
essa
disparidade
de
poderes
e,
conseqüentemente de vencimentos. Entretanto,
depois de assim proceder no § 1º do art. 3º, e no art.
4º, reabre a situação de desigualdade entre aquêles
funcionários no § 2º daquêle artigo e no parágrafo
único dêste último. Embora reformado nos seus
padrões
alfabéticos
ou
numéricos,
êsses
funcionários ainda vão receber aumento razoável
nos seus.vencimentos. Não lhes advêm, portanto,
qualquer prejuízo do reajustamento proposto nos
artigos 3º e 4º do Projeto, nem tão pouco da adoção
da emenda ora apresentada. Ao contrário. Daí
resulta um nivelamento de situação de fundo
perfeitamente equanime.
Sala das Sessões, em de setembro de 1948. –
João Villasbôas.

concurso denominado de primeira entrância para
empregos de Fazenda.
Assim, os que possuíssem tal concurso só
poderiam ser nomeados para o Ministério da
Fazenda.
Acontece que o Ministério da Fazenda, não
obedecendo a ordem de classificação para efeito de
nomeação, reconhecia em todos os aprovados os
mesmos direitos, estivessem em primeiro ou ultimo
lugar na clasificação geral.
Ora, com a Lei nº 200, de 1947, foram
beneficiados funcionários possuidores de tal
concurso, ao passo que, outros, por motivos
independentes de sua vontade, ingressaram na
carreira fora do prazo previsto na referida lei.
A estipulação de prazo originou, portanto,
grave injustiça, que poderá ser corrigida com a
Nº 73
inclusão no projeto em discussão do presente artigo
e parágrafo, os quais não importam em
Acrescente-se ao art. 20:
reestruturação de quadros e, sim, em reparar
§ 4º Igual direito, assegurado pelo parágrafo desigualdade de tratamento oriundo da citada lei, a
anterior aos inativos do Exército, Marinha e funcionários originários do mesmo Concurso. –
Aeronáutica, terão os inativos da Polícia Militar e do Vergniaud Wanderley.
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, como
contribuintes que são do Montepio Militar, de
Nº 75-A
conformidade com a Lei nº 429, de 29 de abril de
1937.
Emenda ao art. 3º do projeto do aumento
Justificação
geral do funcionalismo
O direito de contribuição para o Montepio
Militar igual ao do pessoal do serviço ativo de que
trata a emenda nº 37, deve ser extensiva aos
inativos da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal, como contribuintes que são do
Montepio Militar, de conformidade com a Lei nº 429
de abril de 1937.
Sala das Sessões, em 17 de setembro de
1948. – Alvaro Adolpho.
Nº 74
Onde couber, acrescente-se o seguinte:
Art. ... Aos atuais oficiais administrativos do
Quadro Permanente do Ministério da Fazenda que
ingressaram na carreira, por nomeação ou
transferência, mediante concurso de primeira
entrância para empregos de Fazenda, extendem-se
as normas da Lei nº 200 de 1947.
Parágrafo único. O Serviço do Pessoal do
Ministério da Fazenda apostilará os títulos de
nomeação dos funcionários atingidos por êste artigo.
Justificação
Anteriormente
à
Lei
nº
284,
de
1936,
o
ingresso
na
carreira
de
que se trata efetivava-se mediante prestação de

Substitua-se o valor monetário do padrão M,
Cr$ 6.080,00, para Cr$ 6.400,00.
Justificação
O padrão M do atual quadro permanente dos
diversos ministérios é o final da carreira de oficial
administrativo. Ora, para atingir a êsse padrão, o
funcionário tem de percorrer longa escala da
carreira, consumindo muitos anos de atividade no
exercício da função pública. Ademais todos
sabemos que a carreira de oficial administrativo, é
sem dúvida o esteio da máquina burocrática do
país.
No projeto do Poder Executivo o valor em
cruzeiros estabelecidos para a letra M, foi de
6.400,00 de modo que a presente emenda está de
pleno acôrdo com o referido projeto governamental.
Tratando-se como de fato se trata de uma
medida justa, pois que vem melhorar os
vencimentos dêsse funcionário ao chegar ao
término da carreira, é de se esperar a sua
aprovação.
Convém ainda lembrar a esta douta
Comissão de Justiça que elevado o dito padrão
para Cr$ 6.400,00 desaparece a disparidade
chocante entre os estipêndios fixados para o padrão
M e os do padrão N.
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Por tudo isso, e como a majoração proposta
acarretará apenas pequeno aumento de despesa, a
emenda em questão tem tôda procedência e se impõe
a aprovação do Senado.
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em
de de 1948. – Vergniaud Wanderley.
Nº 76-A

aposentadoria e na sua maioria em idade avançada
o que nos permite afirmar seja por pouco tempo a
existência de ocupantes neste cargos.
Além disso pelo parágrafo único do art. 5º os
cargos são extintos e o número de ocupantes é
diminuto (pouco mais de 20). – Joaquin Pires. –
Ribeiro Gonçalves.

Nº 77
a) O § 2º do art. 3º fica assim redigido:
"Os atuais ocupantes dos cargos referidos no
Acrescente-se onde convier:
parágrafo anterior terão inicialmente direito a uma
Art. – Os Assistentes-Docentes das Escolas
diferença de vencimentos nestes incorporada para Superiores
perceberão
vencimentos
todos os efeitos de acôrdo com a seguinte tabela:
correspondentes à letra L.
P .................................
Q .................................
R .................................
S .................................

Cr$

500,00
1.500,00
2.500,00
3.500,00

Estas diferenças serão acrescidas de Cr$
1.000.00 de dois em dois anos até o limite de Cr$
3.500,00.
Nº 76
O parágrafo único do art. 4º fica assim redigido:
Os atuais ocupantes dos cargos dos padrões
numéricos 30 e 31 terão direito a uma diferença de
vencimentos sem prejuízo de qualquer outra diferença
de vencimentos que já estejam percebendo em virtude
de lei, para todos os efeitos nestes incorporada,
inicialmente de acôrdo com a seguinte tabela:
30 ................................
31 ................................

Cr$

500,00
1.500,00

Estas diferenças serão acrescidas de Cr$
1.000,00 de dois em dois anos até o limite de 3.500,00.
Justificação
O aumento atribuído aos funcionários em
questão foi bastante menor, que o atribuído aos
demais: atualmente a diferença da letra N para a letra
O é a mesma que a letra O para a letra P ou. sejam
Cr$ 750,00;. pelo projeto a diferença da letra N para a
letra O é maior do que 16%e enquanto a diferença da
letra,O para letra P é inferior a 6% ou seja em números:
N – 5.250,00
O – 6.000,00
P – 6.750,00
de

Trata-se
serviço

N – 7.230,00
O – 8.400,00
P – 8.900,00

Justificação
Os Assistentes-Docentes da Universidade do
Brasil estão lotados na letra I, referência de 24 a 27,
com vencimentos correspondentes a um enfermeiro
do Serviço de Saúde da Câmara dos Deputados.
São nomeados em virtude da classificação obtida em
concurso de provas e títulos na alta e difícil
competição cultural para professor catedrático. Os
Assistentes-Docentes,
atualmente
150,
são
auxiliares diretos do professor catedrático e seus
substitutos, com as mesmas obrigações e encargos
funcionais e intelectuais.
A emenda número 41 propõe a elevacilo dos
vencimentos dos professores catedráticos para o
padrão O.
A providência consubstanciaria na presente
emenda, é sobretudo, justa, visando, além do mais,
atender à dignidade de tratamento devido a êsses
graduados membros do magistério superior, e criar o
necessário estímulo à cultura.
Sala das Comissões, em 19 de setembro de
1948 – Attilio Vivacqua.
Nº 78
Acrescente-se onde convier:
Art. – Perceberão os médicos sanitaristas do
Departamento Nacional de Saúde, do M:E.S., o
dobro dos vencimentos da classe a que pertençam
ou venham a pertencer, em virtude do tempo integral
de serviço, pelo qual optaram.
§ 1º Entende-se por tempo integral; para os
fins dêste artigo, o dedicado exclusivamente aos
trabalhos e estudos dos problemas de medicina
preventiva;
§ 2º Dá-se a opção mediante requerimento
dos interessados.

de
funcionário
com
tempo
As
quase
suficiente
para
a vanguarda

Justificação
nações
que
da
civilização

marcham
moderna

na
colo-
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cam em primeiro plano nos problemas de saúde
pública, constituindo a defesa do seu capital humano
o ponto fundamental dos seus programas de
govêrno. Isto porque se orientam, esclarecida e
decididamente, pelo celebre aforisma político que os
fundadores do Direito Universal já erigiram em
principio básica da vida dos seus povos; Salus populi
suprema lex est.
A defesa sanitária de um país exige vigilância
constante e é da maior responsabilidade, hoje, pela
facilidade de contato entre os povos, reclamando, em
conseqüência, o emprêgo de medidas às vezes fora
dos próprios limites do país, como sucedeu na
epidemia de malária do Nordeste, quando o D.N.S.
viu-se obrigado a enviar à África sanitaristas do seu
quadro, para impedir que mosquitos dessa região
fossem trazidos ao Brasil pelos aviões que faziam
escala na costa daquele continente.
Assim, as atividades relativas a saúde pública
passaram, nos nossos tempos, do âmbito nacional
para o internacional, o que levou os sanitaristas de
todo o mundo a se reunirem em congressos, para
traçarem os planos necessários à defesa comum dos
seus povos, nações e continentes.
Nessas reuniões, um dos pontos que mais se
tem destacado pela importância é a organização e
preparo do pessoal encarregado de atuar no campo
da saúde pública, tendo sido amplamente debatido o
tema por ocasião da Nôna Conferência Sanitária
Panamericana realizada em Buenos Aires, em 1934
e aprovada a seguinte resolução:
"La Nona Conferência Sanitária Panamericana
dispués de eschuchar y debatir los destinos
dectámeses sometidos a su estudios sôbre la
organizacion de los servicios de sanidade de los
países da América, deja constância de que para el
lesorrollo de la sanidade de cada pais y para garantir
el cumprimento de los Pactos Sanitários
Internacionales, es indispensable".
1. Que las funciones sanitarias estén
confiadas a profissionales peritos que conozcam las
técnicas modernas de la higienle y á los que se
preparará debidamente.
2. Que los funcionarios a cargo de los labores
sanitários cuentem con lá garantia de seleccion al
ingresso; de permanência en el cargo; de ascenso
por méritos; y de goces pecuniarios, de scuerdo com
las condiciones próprias de cada país.

3. Que cada Estado, si acaso no existe ya, se
creen los Escalafones Sanitários, dentro de Ias
modalidades locais y en los que apareceram
profissionales dedicados a Ia prática oficial de la
higiene.
4. Que esta magistratura sanitária significa no
solo um prícípe de organizacion del cuerpo de
higienistas, dentro de la profession médica, sino
además, uma garantia técnica sobre la que repose la
confianza lnternacional em Ias cuestions de higiene;
y estas declaraciones essenciales se recomiendem a
los goblernos para inspirar sus actos lo que respecta
a la Política "Sanitária Americana".
O tempo integral de trabalho para algumas
carreiras técnicas é de necessidade vital,
reconhecida pelos países mais avançados em
civilização que já o adotaram. Nos Estados Unidos
da America do Norte, nos serviços de saúde pública,
o "full-time" era exigido para alguns dos técnicos que
exerciam essas atividades, principalmente os chefes
de serviços, fazendo os outros "pert-time".
Êste sistema, de trabalho tem se modificado,
porém, por ser pouco eficiente o "part-time",
passando ao "ful-time" todos os funcionários que
exercem atividades sanitárias, isso em mais de
quinhentos serviços municipais de saúde pública.
Êsse grande, movimento panamericano procarreira de saúde pública com tempo integral, tema
infalível nas recomendações de tôdas as
conferências
e
congressos,
nacionais
e
internacionais, encerra uma grande razão de ordem
psicológica: é que a materialização e a direção de
obra de saúde púública exigem o pensamento
integral do técnico, o qual é incompatível com as
preocupações de ordem financeira.
No Brasil, o regime de tempo integral foi
instituído em São Paulo, em 1925.Pela Lei nº 284, de
28-10-36, o govêrno federal reconhece as
necessidades de estabelecê-lo para certos cargos
técnicos, científicos e de magistério, para os quais
seriam fixados vencimentos superiores aos de
padrão atual; mas até hoje isso não se efetivou,
continuando os médicos sanitaristas a dedicar-se
exclusivamente às atividades de saúde pública, sem
entretanto receberem a paga correspondente.
Acrescente-se a isto os riscos para a saúde
e a vida que correm os sanitaristas na sua luta contra
a malária, a febre amarela, as febres tifóides, as
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disenterias, a sífilis, a lepra, a tuberculose e muitos
outros males que afligem as nossas populações.
Nem passe despercebido que a carreira
sanitária tende a desaparecer no Brasil,
precisamente por não receber do govêrno amparo e
estímulo capazes de ganhar novos e dedicados
operários. As estatísticas de matrícula em nosso
curso oficial de saúde pública são verdadeiramente
alarmantes.
No entanto, mais do que ao sanitarista,
interessa ao Govêrno atender ao nobre reclamo dos
sanitaristas brasileiros, que sob a forma de corajosa
definição de aspirações profissionais fizeram num
dos nossos Congressos Brasileiros de Higiene e que
aqui se reproduz em parte:
"Hora é de jurar o tempo integral, afirmando
que
ao
desempenho
da
nossa
missão
consagraremos todos os nossos esforços. Só
queremos pensar, trabalhar e viver dentro da saúde
pública. Reduzindo os quadros amplissímos, das
repartições sanitárias, jubilando os que encaneceram
ou se fatigaram no serviço público, dobrem-nos a
nós outros as tarefas, para as quais nos preparamos
e nos sentimos com fôrça. Seja o sanitarista
ùnicamente sanitarista: nunca possa desviar os seus
esforços para atividades outras de que se sinta
capaz, nem para a clínica, nem para a indústria nem
para a política partidária.Empenhem-se tão sòmente
na defesa da saúde da coletividade e na educação
higiênica desta e das gerações futuras. Que o
exemplo de São Paulo, proclamando o regime de
tempo integral nos seus serviços de saúde pública,
assim como fez na sua faculdade médica, frutifique
em todo o país.
Exigimos, porém, a paga justa, para que não
continuemos a ser os proletários da higiene,
operários sem a arma das greves e das revoltas
sociais, para a conquista do sagrado direito de viver".
E se tal convem ao Govêrno, mero executor
das leis que elaboramos, mais ainda compete a nós,
legisladores, incluir na própria lei os elementos
garantidores de sua eficiência, assegurando
independência e recursos materiais aos seus
executores diretos.
Por todo o acima exposto, considerando que
ao Govêrno interessa o concurso integral dos seus
higienistas, para a solução rápida, completa e
econômica dos seus problemas básicos de saúde,
mormente em face agora do seu grandioso Plano
Salte;
Considerando
que
deram
já
os
sanitaristas
brasileiros
demonstrações
im-

pressionantes de sua capacidade profissional e
dedicação patriótica quando da erradicação total da
febre amarela, no Rio de Janeiro, e do anófeles
"Gambise" no Nordeste;
Considerando que, por sua inclinação
sanitária, vêm os nossos sanitaristas sacrificando os
próprios interêsses lucrativos, que seriam melhor dos
seus deslocamentos, freqüentes e outras, bem mais
rendosa, em virtude dos seus deslocamentos,
frequentes e por vezes demorados para fora de sua
sede;
Considerando que o médico sanitarista, por
lhe competir a defesa da saúde da coletividade,
elevada pelos próprios fundadores do Direito
Universal à categoria impar de lei suprema da
humanidade, exerce a mais elevada magistratura de
uma Nação e de um povo, cumprindo ao Govêrno,
quando nada, colocá-lo em condições compatíveis
às daqueles que exercem a magistratura do Direito;
Considerando que votou a Câmara, agora,
vencimentos condignos para os nossos Magistrados
do Direito, para que melhormente possam distribuir a
Justiça;
Resolvemos apresentar aos nobres colegas
legisladores a emenda acima, em prol e em
homenagem
aos
bravos,
mas
esquecidos
Magistrados da Saúde.
Sala das Comissões. em de setembro de
1948. – Evandro Vianna. – Mathias Olympio.
Nº 79
Onde convier:
Art. ...Os vencimentos dos cargos da carreira
diplomática do Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores, de Embaixadores em comissão
e Ministros de 1ª classe, Ministros de 2ª classe
Cônsules Gerais, serão respectivamente, de CrS
....13.000,00 e Cr$ 11.000,00.
§ 1º – Os vencimentos dos cargos da Carreira
de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério
das Relações Exteriores, não compreendidos no
artigo acima corresponderão aos seguintes padrões:
Conselheiros, 1º Secretário, Cônsul de 1ª classe:
padrão O; 2º Secretários e Cônsules de 2ª classe:
padrão N; Terceiros Secretários e Cônsules de 3ª
classe: padrão M; Terceiros Secretários e Cônsules
de 3ª classe diplomados: padrão L; Terceiros
Secretários e Cônsules de 3ª classe, estagiários:
padrão K.
§ 2º – Serão incluídos no padrão
M
os
Terceiros
Secretários
e
Cônsu-
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les de 3ª classe, referidos no Decreto-lei nº 9.202, de
26 de abril de 1946, que tiveram mais de quatro anos
de serviço na carreira de Diplomata; no padrão L, os
que contarem mais de dois anos de exercício na
mesma carreira e houverem, terminado o "Curso de
Aperfeiçoamento de Diplomatas"; e no padrão K, os
que se acharem em estágio preliminar.
§ 3º Quando no exterior, os funcionários da
carreira de Diplomata perceberão, além dos
vencimentos, uma gratificação de representação
variável, fixada em tabela especial estabelecida de
conformidade com os índices do custo de vida de
cada pôsto, revista anualmente e aprovada mediante
decreto de Executivo.
§ 4º – Os funcionários nas condições do
parágrafo anterior terão mais, calculadas sôbre a
respectiva remuneração, as seguintes percentagens:
10% (dez por cento), se forem casados ou servirem
de arrimo à mãe viúva e 5% (cinco por cento), por filho
menor ou filha solteira, viúva ou desquitada, até o
máximo de 3 (três), que vivam em sua companhia ou
cuja subsistência esteja a seu cargo, equiparados,
para esse fim, os enteados ou tutelados e curatelados
que não possuam recursos próprios.

Emenda encaminhada pelo Ministério das
Relações Exteriores, a fim de serem postos os
vencimentos dos funcionários daquêle Ministério nos
padrões correspondentes que sempre tiveram, em
relação a outros funcionários.
Há um aumento de despesa relativamente
pequeno.
Sala das Comissões, em 23 de setembro de
1948. – Ivo d"Aquino.

organização do quadro de seu pessoal, Tribunal
de Contas, na Sessão Plenária de 1 de abril de 1947
e conforme Mensagem da mesma data enviada
à Câmara dos Deputados, o Tribunal solicitou
que os antigos funcionários de seu quadro
até 1936 fóssem colocados com padrões numéricos,
como lhes assegurava a legislação vigente na
época.
2. De fato.Desde 1892 as leis sempre
asseguraram o mesmo nível de vencimentos para os
funcionários do Tesouro Nacional e os do Tribunal de
Contas, reafirmado em 1921 pela Lei nº 4.242, de 5
de janeiro, artigo 96, item XXV;
"Parágrafo único. Os ocupantes do Corpo
Instrutivo do Tribunal de Contas serão equiparados
apenas para perceberem iguais vencimentos aos da
mesma categoria do Tesouro Nacional, por serem
idênticas as funções que exercem".
3. Essa situação de igualdade ou paridade
de vencimento foi porém postergada pelo Decreto
nº 24.144, de 18 de abril de 1934 que melhorou
os vencimentos dos funcionários do Tesouro
Nacional, deixando à margem os do Tribunal de
Contas.
4. Assim considerando e tendo em vista o
pedido do Tribunal de Contas, a Câmara dos
Deputados, no seu Projeto nº 529-1947, que é a
Proposição nº 282-1947, ora em estudo, nicluiu com
padrões numéricos os antigos funcionários do
quadro do pessoal do Tribunal.
5. A emenda coloca os antigos funcionários na
situação justa, de acordo com o que pediu o Tribunal
e deliberou a Câmara dos Deputados no Projeto nº
528-1947.
Sala das Comissões, em 21 de setembro de
1948. – Novaes Filho.

Nº 80

N º 81

Art. ... Os atuais funcionários que faziam parte
do quadro do pessoal do Tribunal de Contas até a Lei
número 284, de 28 de outubro de 1946, em carreira
beneficiada pelo Decreto nº 24.414, de 18 de abril de
1934, terão as mesmas vantagens atribuídas pela
presente Lei aos funcionários de padrões numéricos,
observada a correspondência numérica estabelecida
pelo Decreto-lei nº 1.847, de 7 de dezembro de 1939
para a transformação em padrões alfabéticos.

Substitua-se o art. 26 pelo seguinte, mantido o
parágrafo único:
Art. 26. Aos servidores ativos da União, civis
ou militares, quando investidos em funções eletivas
estaduais ou municipais, ficam assegurados os
proventos do cargo, ou do posto, observados, quanto
ao direito à percepção de subsídios correspondentes
às referidas funções, as disposições da legislação
dos Estados e Municípios.

Justificação

Justificação

Justificação

1. Consoante competência constitucional
1. O artigo 26 dispõe: "os servidores ativos
e
em
aditamento
ao
pedido
anterior da União, civis ou militares, quando investidos
para
votação
da
lei
sôbre
a em funções eletivas municipais, poderão optar
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pelos vencimentos do cargo efetivo, ou do pôsto".
Não abrange o dispositivo a situação dos
servidores eleitos para cargos estaduais, o que a
emenda acima formulada prevê.
A Comissão de Constituição e Justiça, de acôrdo
com a emenda do ilustre Senador Etelvino Lins,
mandou suprimir o art. 26, com o fundamento de que a
lei federal não pode regular matéria de opção de
vencimentos por parte de membros do poder municipal.
O argumento é o mesmo para o caso de cargos
eletivos estaduais.
2. Ao funcionário da União, e identicamente, aos
das autarquias federais, eleitos para cargo estadual ou
municipal, aplica-se irrecusavelmente, como aliás,
entendeu o projeto, o preceito dos arts. 50 e 182, § 4º
da Constituição, eis que se trata do precetio
fundamentpal do regime representativo republicano e
essencial ao sistema da independência e harmonia dos
poderes.
Assegurado aos servidores públicos o acesso
aos cargos eletivos, salvo as expressas exceções
constitucionais, seria fraudar êsse direito político e
violar a independência e harmonia de poderes, o
admitir-se que, eleitos, continuassem, de qualquer
modo, subordinados à autoridade administrativa e à
disciplina imposta pelos seus respectivos estatutos.
Foi, por estas razões, que o art. 50 instituiu para
o funcionário civil eleito a disponibilidade, pois a ela
corresponde o afastamento previsto neste artigo
(Pontes de Miranda, Comentários à Constituição, vol. II,
pág. 42, nº 16).
Ainda pelas mesmas óbvias razões, o art. 183, §
4º, determinou a agregação do militar, ao respectivo
quadro, quando investido de mandato eleitoral.
Os princípios, acima assinalados, devem ser
observados pelos Estados, Municípios, em relação a
seus servidores, enquadrados como se acham nas
normas fundamentais do regime.
A Constituição vigente não exclui, nessas
situações, como o fazia a de 1934, (art. 33, § 3º) o
direito aos Proventos do cargo ou do pôsto.
O art. 26 do projeto consagra essa interpretação,
quando reconhece o direito do funcionário eleito,
aos vencimentos do cargo ou pôsto, mas conforme
concluiu a Comissão de Constituição e Justiça,
invadiu a órbita da competência do poder legis-

lativo local quando regulou a opção nele instituída.
3. O subsídio correspondente às funções
eletivas não se confunde com vencimento ou
remuneração do cargo – bem definidos e
cristalizados na técnica legislativa (arts. 107 e 108
do Estatuto dos Funcionários Públicos), como
retribuição funcional devida ao servidor estatal.
O membro do Poder Legislativo – Senador,
Deputado, Vereador, – como representantes da
soberania, não recebe vencimentos. (Carlos
Maximiliano, Constituição Brasileira, pág. 306),
mas uma indenização pelo exercício do mandato.É
o principio proclamado pela revolução francesa e,
pela primeira vez consagrado num estatuto
constitucional, como providência democrática, em
contraposição à gratuidade do mandato, e esta –
observou Carlos Maximiliano – é incompatível com
a democracia moderna (Obr. cit. pág. 303).
Êsse princípio foi assim formulado:
"Le répresentant élu a droit à une indemnité
Cette indemnité est à la charge de la Nation. Le
premier terme se justifie par le principe
democratique d'après lequel les monctions
publiques ivent être accessbles à tous, sans
distinction de fortune. Ce ne serait plus qu' une
fiction, si toute fonction publique, qui entrame une
dépense notable de temps pour celui qui la remplit
et l'emlpêche par cela même d'exercer une
profession lucrative, nétait pas rémunérée. Cette
indemnité assure la pleine liberté des collèges
électoraux que peuvent ainsi efficacement choisir
un pauvre aussi bien qu'un riche. Le second terme
de la propositton résulte de ce que le député n'est
plus, dans le droit moderne, le représentant de Ia
circonscription qui l'a élu, mais celui de la nation
entière (328): sou indemnité est donc une dépense
nationale. Cette indemnité a même été inscrite
dans la Constitutlon de lan III (art. 68) et dans celle
de 1848 (art. 38). (Eléments de Droit
Constitutionnel Français et Comparé, A. Esmein,
pág. 434).
O subsídio, já considerado irrenunciável,
na velha lição de Pimenta Bueno (Direito
Público Constitucional Brasileiro, pág. 124),
participa do caráter de privilégio das funções
legislativas como essencial ao desempenho
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destas, não representando lucro para as pessoas
as quais é atribuído (Joaquim Gonzales, Manual
de la Constitucion Argentina, pág. 400) É como se
vê,
uma
garantia
da
independência
no
desempenho da mandato, visando preservá-lo das
influências financeiras, e possibilitar o seu
exercício, pelos cidadãos desprovidos de fortuna
São os mesmos fundamentos expendidos na
citação de Esmein, e sempre invocados pelos
tratadistas
(Gonzáles
Calderon,
Derecho
Constitucional. Argentino, vol. II, pág. 518;
Hauriou, Précis de Droit Constitutionnel, página
586).
Da
índole
do
subsidio
legislativo
e
do
subsídio
dos
agentes
eletivos
do poder executivo, decorre o preceito
constitucional da competência, exclusiva do
Congresso Nacional para fixá-lo e sôbre êle
dispor, (art. 66, nº IX) como acertadamente
,prescreveu o § 1º do art. 2º do Projeto, excluindo
regime da futura, lei de reajustamento de
vencimentos qualquer matéria pertinente a
subsídio.
4. Atenta a natureza dá subsidio,
anteriormente exposta, qualquer regulação sôbre o
direito a sua percepção, como, v.g., a faculdade de
por eles optar ou a vedação de os acumular com
proventos do cargo, de aposentadoria ou reforma,
concerne diretamente às prerrogativas do cargo
eletivo, e, portanto, sòmente pode ser estabelecida
em
resolução
do
Congresso
Nacional,
independente de sanção, no tocante aos mandatos
federais exercidos por servidores da União. Isto foi
o que pràticamente estabeleceu o § 1º do art. 2º
do Projeto.
Quanto ao subsídio relativo ao desempenho,
por êsses servidores, de mandatos eletivos dos
Estados, o assunto é da esfera exclusiva das
Constituições ou Leis locais.
A emenda formulada aplica, em substância,
o princípio sustentado pela Comissão de
Constituição, e Justiça, concretizando-o numa
fórmula esclarecedora.
Sala da Comissão de Finanças, em
setembro de 1948. – Attilio Vlvacqua.
EMENDA
Nº 82

Justificação
A Lei nº 136, de 10-11-1947, permitiu aos
membros do Poder Legislativo; que o desejassem,
gozar de todos os direitos concedidos aos segurados
do I.P.A.S.E., mediante a contribuição mensal de 5%
sôbre a arte fixa de seus subsídios.Limitou, porém,
essa regalia, aqueles que requeressem ao I.P.A.S.E.
dentro do prazo de 120 dias, a contar da posse e
Congressista ou da data da referida lei.
Tratando-se de unia medida de caráter social,
não deve ser limitado prazo para a inscrição na
referida autarquia. É esse o fito da emenda.
Sala das Comissões, em 17 de setembro de
1948. - Durval Cruz.
EMENDA
Nº 83
Onde couber:
"Os ocupantes de cargos extintos que tenham
sido ou venham a ser transformados, terão direito ao
reajustamento dos seus vencimentos, à época da
transformação de acôrdo com as Tabelas que
normalmente vem fixando tais vencimentos".
Justificação
Os cargos extintos transformados devem ser
considerados revigorados e com direito que lhes
competiriam na época da transformação.
Ademais, pode acontecer que os cargos em
que foram transformados não tenham vencimentos
pré-fixados gerando confusão prejudicial aos ditos
ocupantes, fato que será derimido em face do
reajustamento, à época da transformação.
Sala das Comissões, em de.de 1948. – Ismar
de Góes.
EMENDA DE REDAÇÃO
Nº 84
Ao art. 10.
Onde se diz:
"Músico de 1ª 2ª 3ª e 4ª classe".
Diga-se:
1º Sargento músico, 2º sargento músico, 3º
sargento músico e 1º Cabo músico.

Acrescente-se onde convier:
Justificação
Art.
Fica
restabelecido,
em
caráter
permanente, a disposição contida na Lei nº 136,
Esta emenda se impõe, uma vez que é esta a
de 10 de novembro de 1947, que faculta inscrição nomenclatura atual, de acôrdo com o Decreto-lei nº
dos membros do Poder Legislativo no quadro de 8.442, de 26 de dezembro de 1945.
Contribuintes do Instituto de Previdência e
Sala das Sessões, em de de 1947. – Ismar de
Assistência dos Servidores do Estado.
Góes.
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EMENDA
Nº 85
Substitua-se no projeto o art. 6º e seu parágrafo
único pelo seguinte:
Dos cargos em comissão e funções gratificadas
Art. 6º Os cargos de provimento em comissão
corresponderão aos seguintes símbolos e valores
mensais:
CC-1.....................................................
CC-2.....................................................
CC-3.....................................................
CC-4.....................................................
CC-5.....................................................

Cr$
15.000,00
13.000,00
11.000,00
10.000,00
9.000,00

§ 1º As funções gratificadas criadas ou alteradas
a partir da vigência desta lei corresponderão aos
seguintes símbolos e valores mensais:
FG-1...................................................
FG-2...................................................
FG-3...................................................
FG-4...................................................
FG-5...................................................
FG-6...................................................
FG-7...................................................

Cr$
3.000,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
800,00
600,00
700,00

§ 2º Os cargos de provimento em comissão, do
Poder Executivo, são os que constam da relação anexa.
§ 3º As funções gratificadas que substituem
cargos em comissão são as que constam da relação
anexa.
§ 4º Fica assegurada a situação pessoal dos
atuais ocupantes de cargos que passam a ser de
provimento em comissão e a dos que ocupam cargos de
provimento em comissão cuja transformação em função
gratificada se verificará à medida que ocorrer a vacância.
§ 5º Os ocupantes dos cargos em comissão e das
funções gratificadas ficam sujeitos ao regime de tempo
integral.
Sala das Comissões, em 20 de setembro de
1948. — Ivo d'Aquino.
Justificação
A emenda determina uma economia anual de Cr$
1.044.860,00 e visa reparar a única anomalia encontrada
na aplicação do critério geral seguido pela Comissão de
Finanças da Câmara dos Deputados, e que consistiu em
dispensarem tratamento equidoso aos que no momento
percebem igual remuneração.
O próprio relator na Comissão daquela Casa do
Congresso expressou que os cargos em comissão não
tiveram um tratamento conveniente.

Adotamos para servir de base ao nosso
trabalho o projeto da Subcomissão Mista da
Câmara, com a seguinte transformação de
símbolos e valores mensais:
CE-3

–

16.000,00

CE-4

–

14.000,00

CE-5

–

12.000,00

CE-6

–

10.000,00

CE-7

–

9.000,00

em
–
em
–
em
–
em
–
em
–

CC-1 15.000,00
CC-2 13.000,00
CC-3 11.000,00
CC-4 10.000,00
CC-5

9.000,00

Só haverá assim cargos de direção com
padrão superior aos efetivos que terminam em O
ou seja com ...... Cr$ 8.400,00 mensais.
Os símbolos CE (cargos especiais) foram
substituídos por CC (cargos em comissão) porque
não se encontra mais na relação nenhum cargo de
provimento efetivo.
Os padrões CE-1 e CE-8 não tiveram
equivalência e desapareceram. O 1º porque
correspondia aos Ministros de Estado e do
Supremo Tribunal Federal que não constam mais
do projeto, e o 2º e 3º porque não constavam da
relação de cargos em comissão mas, apenas, de
cargos de provimento efetivo, que de uma maneira
geral foram excluídos da mesma.
Os valores mensais foram reduzidos nos
três primeiros casos de 16.000,00, 14.000,00 e
12.000,00
respectivamente
para
15.000,00,
13.000,00 e 11.000,00. Os vencimentos de
10.000,00 e 9.000,00 foram mantidos.
Com
essa
medida
será
possível
proporcionar aos ocupantes dos cargos.de direção
em comissão, vencimentos razoáveis, justamente
quando segundo um projeto em curso nesta
Comissão de Finanças os ocupantes de cargos em
comissão deverão passar ao regime de tempo
integral.
Ora, o regime de tempo integral, medida
indispensável aos responsáveis pela boa marcha
dos trabalhos das repartições, trará, na forma da
lei, uma remuneração maior e até igual ao dôbro
da que então vigorar.
Assim a aceitação desta emenda além de
reduzir a despesa, como demonstram os quadros
anexos, de reparar a única injustiça encontrada e
reconhecida, no projeto, ainda evitará, de futuro,
um aumento de despesa fatal porque vem fazer a
instituição do tempo integral com a fixação
simultânea dos vencimentos que do mesmo
decorrer.
Foram excluídos da relação os Ministros de
Estado em virtude do que dispõe o § 1º do art. 2º e
os Consultores Jurídicos ocupam cargos de
provimento efetivo.
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Foi ressalvada a situação dos atuais ocupantes de
Justificação
cargo de direção de padrão inferior a O e por isso
transformados em função gratificada. A transformação só
Emenda encaminhada pelo Ministério da Marinha.
se efetuará com a vacância.
Tem por fim corrigir impropriedade de classificação, sem
Cabe finalmente esclarecer que se tratando, qualquer alteração de despesa.
apenas, de cargos de provimento em comissão, a medida
Sala das Comissões, em 23 de setembro de 1948.
não constituirá precedente ou quebra de norma no que se a) Ivo d'Aquino.
relaciona com a não modificação da situação pessoal dos
ocupantes de cargos ou funções permanentes ou seja a
EMENDA
situação patrimonial de quem quer que seja. a) Ivo
d'Aquino.
(Modificativa)
EMENDA

Nº 88

Nº 86

Na tabela C) Ministério da Marinha, anexa ao
projeto, em vêz de:
Ao artigo 16.
Grumete:
Substitua-se ao § 1º do artigo 16 pelo seguinte:
7 – Sorteado (soldado).
§ 1º – Serão aposentados compulsoriamente os
Soldado (voluntário).
que atingirem os seguintes limites de idade::
Diga-se:
Classe N – 65 anos.
Grumete:
Classe M – 62 anos.
7 – Sorteado.
Sala das Comissões, em 20 de setembro de 1948.
Soldado (recruta).
a) Ivo d'Aquino.
Justificação
EMENDA
Emenda encaminhada pelo Ministério da Marinha.
Nº 86-A
Tem por fim corrigir impropriedade de designação, sem
qualquer alteração de despesa.
Ao artigo 16.
Sala das Comissões, em 23 de setembro de 1948.
Acrescente-se um parágrafo:
– Ivo d'Aquino.
§ – Depois de servirem no estrangeiro por mais de
4 anos os funcionários em exercício na Secretaria de
EMENDA
Estado, receberão uma representação correspondente ao
seu ordenado.
(Modificativa)
Sala das Comissões, em 21 de setembro de 1948.
a) Ivo d'Aquino.
Nº 89
EMENDA

Na tabela C) Ministério da Marinha, anexa ao
projeto,em vêz de:
Nº 87
Taifeiro de 1ª classe:
22 –
(Modificativa)
1º Sargento.
Diga-se:
Na tabela C) Ministério da Marinha, anexa ao
1º Sargento.
projeto ao invés de
22 –
Marinheiro de 2ª classe.
Taifeiro de 1ª classe.
Soldado D. F. M.
Soldado tambor e corneta.
Justificação
10 –
Soldado especializado dos ramos C. V. e M. A.
Emenda encaminhada pelo Ministério da Marinha.
Soldado (Comp. transportes).
Altera a ordem do nº 22, por uma questão de hierarquia
Diga-se:
militar. Não há, como se verifica dos têrmos da emenda,
Marinheiro de 2ª classe.
qualquer alteração de despesa.
– 10.
Sala das Comissões, em 23 de setembro de 1948.
Soldado Naval.
– Ivo d'Aquino.
EMENDA
Nº 90
Ao art. 10:
Substitua-se a parte final da Tabela "D" (Polícia
Militar do Distrito Federal) pela seguinte:
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15 – Cabo de esquadra.
13 – Corneteiro e clarim.
12 – Soldado.
Justificação
Os vencimentos dos soldados e cabos da
Polícia Militar do Distrito Federal não podem
permanecer no mesmo nível inferior da Tabela
proposta no Projeto, de vêz que, estão êles em
serviço permanente de vigilância e fazem, das suas
funções, profissão para tôda a vida. São êles
homens com encargos de família, e com obrigação
de se manterem sempre bem fardados para o
exercício dos serviços que lhes são confiados, em
contacto com a população da cidade.
O aumento aí proposto está ainda muito
aquém daquilo a que realmente teriam direito êsses
servidores públicos.
A situação financeira do país, porém, não
permite um perfeito reajustamento dos seus
vencimentos.
Sala das Comissões, em 23 de setembro de
1948. – João Villasbôas.
EMENDA
Nº 91
Ao art. 17 e seus parágrafos 1º e 2º.
Substituam-se o art. 17 e seus parágrafos 1º e
2º pelo seguinte:
"Art. 17. Aos pensionistas do Tesouro
Nacional será concedido aumento de seus proventos
de acôrdo com a seguinte tabela em bloco:
a) Até Cr$ 500,00..........................................
b) De Cr$ 501,00 até Cr$ 1.000,00...............
c) e De Cr$ 1.001,00 até Cr$ 2.000,00.........
d) De Cr$ 2.001,00 para cima.......................

25%
20%
15%
10%

nista que receber atualmente Cr$ 1.000,00 ficará
majorado para Cr$ 1.200,00 (mais 20%). Mas
o que perceber, por exemplo, Cr$ 1.010,00, passará
a receber Cr$ 1.161,50 (mais 15%). A tabela
deve ser "em bloco", isto é, considerando
parcialmente tôdas as suas taxas, dentro de cada
limite previsto, em razão decrescente. Assim,
para quem tiver atualmente a pensão de Cr$
1.010,00, o cálculo de aumento deve ser feito da
seguinte forma, de acôrdo com a tabela "em
bloco" proposta na emenda: até Cr$ 500,00, 25%,
isto é, Cr$ 125,00; de Cr$ 501,000 até 1.000,00 20%,
isto é, Cr$ 100,00; e pelos restantes Cr$ 10,00, 15%,
isto é, Cr$ 1,50, e que tudo soma um aumento de
Cr$ 226,50. Dêste modo passará a receber Cr$
1.236,50 o pensionista que atualmente tem Cr$
1.010,00.
Não há, por êste sistema, possibilidade de
injustiça.
Corrige-se, com a emenda, outra injustiça
da tabela do projeto: é a de não dar majoração
alguma aos que tenham pensão superior a
Cr$ 2.000,00. Como está redigido o projeto,
quem tiver pensão Cr$ 1.900,00, será beneficiado
com o aumento para Cr$ 2.185,00 (mais 15%),
recebendo, portanto, mais do que aqueles que têm
atualmente
a
pensão
de
Cr$
2.100,00.
Acrescentando: "d) de Cr$ 2.001,00 para cima 10%",
a emenda corrige a injustiça e a anomalia existentes
no projeto.
Outra correção é a do parágrafo 2º,
cuja redação dará, fatalmente, origem, a
interpretações, diversas. Como está redigido
no projeto, quem tiver pensão inferior a Cr$
100,00 gozará do aumento até êsse limite.
Pergunta-se: se a pensão fôr, por exemplo, de
Cr$ 95,00, será aumentada apenas para Cr$ 100,00
ou gozará de aumento de 20% nos têrmos da
letra a do artigo 17? A emenda derime essa
dúvida, mandando aplicar neste caso, ou em
outros idênticos, a norma da letra a da tabela do art.
17.
Sala das Sessões, em 20 de setembro de
1948.– Ivo d'Aquino.

§ 1º Sómente serão majoradas, na base a que
se refere êste artigo, as pensões resultantes de leis
previdenciais e aquelas concedidas à família do
servidor público falecido.
§ 2º Terão o limite superior elevado a Cr$
SUBEMENDA À EMENDA Nº 91
100,00 as pensões que atualmente não atinjam essa
importância, salvo se, beneficiadas com o aumento
Ao art. 17 § 2º redija-se:
percentual, excedam aquela quantia, caso êste em
§ 2º Serão elevados a Cr$ 150,00 (cento e
que se aplicará o disposto na letra a da tabela cincoenta cruzeiros) as pensões e aposentadorias
compreendida neste artigo.
menores desta quantia, e aí terão o acréscimo que
dispõe a letra a.
Justificação
Justificação
A emenda visa corrigir defeitos e injustiças
da tabela do art. 17. Como está a tabela, no
Tal
disposição
é
um
reajustamento
projeto, poderá acontecer o seguinte: o pensio- para os que há tantos anos percebem
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menores pensões e aposentadorias de gêneros
de 10, 20 e 30 cruzeiros, etc. e torna-se hoje com
a desvalorização de nossa moeda uma miséria.
Sala das Comissões, em 23 de setembro
de 1948. – Andrade Ramos.
Nº 92
Aditiva
Na tabela C) Ministério da Marinha, anexa
ao projeto, em vez de:
12 – Marinheiro de 1ª classe.
Diga-se:
12 – Soldado naval cursado.
Justificação
Emenda encaminhada pelo Ministério da
Marinha. Tem por fim corrigir um lapso do
projeto da Câmara que não considerou o
"soldado naval cursado", cujo padrão de
vencimento é igual ao do marinheiro de 1ª
classe. A mensagem já tinha o mesmo lapso,
englobando os "soldados navais cursados" com
os demais soldados navais. A emenda trará um
pequeno aumento de despesa, pois os
"soldados navais cursados" que foram incluídos
na referência 12 serão subtraídos da referência
10, onde estão englobados.
Sala das Comissões, em 23 de setembro
de 1948. Ivo d'Aquino.
Nº 93
Substituam-se os arts. 8º e 9º pelos
seguintes:
"Art. 8.º Os padrões alfabéticos de
vencimentos dos postos de oficiais do Exército,
da Marinha e da Aeronáutica terão os seguintes
valores mensais:
CR$
E. M. A.. 1.....................................
E. M. A.. 2.....................................
E. M. A.. 3.....................................
E. M. A.. 4.....................................
E. M. A.. 5.....................................
E. M. A.. 6.....................................
E. M. A.. 7.....................................
E. M. A.. 8.....................................
E. M. A.. 9.....................................

20.000,00
16.000,00
12.000,00
9.000,00
7.500,00
6.400,00
5.400,00
4.500,00
3.600,00

Padrões
a) General de Exército, Almirante
de
Esquadra
e
Tenente
Brigadeiro..................................
b) General de Divisão, Vice
Almirante e Major Brigadeiro.....
c) General de Brigada, ContraAlmirante e Brigadeiro...............
d) Coronel e Capitão de Mar e
Guerra........................................
e) Tenente-Coronel e Capitão de
Fragata......................................
f) Major e Capitão de Corveta.......
g) Capitão e Capitão Tenente........
h) 1º Tenente.................................
i) 2º Tenente.................................

E. M. A. 1
E. M. A. 2
E. M. A. 3
E. M. A. 4
E. M. A. 5
E. M. A. 6
E. M. A. 7
E. M. A. 8
E. M. A. 9

Justificação
No projeto da Câmara dos Deputados
foram diminuídos os padrões de vencimentos
dos oficiais das Fôrças Armadas, propostos
na Mensagem do Sr. Presidente da
República.
Mas, no mesmo projeto, aumentaram-se
os soldos de praças de prét em relação à
mesma Mensagem.
Sem pretender diminuir o que a
Câmara dos Deputados fixou quanto às
praças de prét, visa a presente emenda
substitutiva restabelecer o que a Mensagem
propôs em relação aos oficiais das Fôrças
Armadas.
Como,
entretanto,
com
êsse
restabelecimento
ficam
os
vencimentos
dos mesmos oficiais fora dos padrões já
fixados para os funcionários civis, é proposta
para êles uma tabela especial de padrões. Aliás,
no projeto da Câmara dos Deputados, já os
oficiais-generais estavam fora dos demais
padrões.
Nº 94

"O funcionário que haja exercido
interinamente por um ano, ou mais, sem
interrupção,
com
relevantes
serviços,
oficialmente reconhecidos, cargo público
isolado e que durante êsse exercício tenha
completado 35 anos de serviço público,
poderá aposentar-se nesse cargo nos têrmos do
artigo 191, § 1º da Constituição com os
"Art. 9º Os vencimentos dos postos a que vencimentos e alterações inerentes ao mesmo
se refere o art. 8º correspondem aos seguintes cargo ao tempo em que fôr requerida a
padrões:
aposentadoria".
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tas ao art. 10, após a Tabela C, com referência aos
vencimentos das praças do Ministério da Marinha, as
A medida é equidosa e visa conferir justo tabelas abaixo, relativas ao pessoal (praças de prét)
prêmio ao funcionário que, exercendo cargo público da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do
de maior relevo e responsabilidade um ano, ou mais, Distrito Federal, a saber:
ininterruptamente, e que dêle se desempenhou de
maneira incomum, teria ainda, concomitantemente,
D
completado 35 anos de serviço público.
Êste prêmio, no caso, nada ,mais, será que um
Polícia Militar do Distrito Federal
corolário da vantagem já assegurada a êsse servidor
pelo artigo 197, letra b, do Estatuto dos Funcionários
Cr$
e reafirmada no artigo 191 § 1º da Constituição.
Aspirante a oficial................................... 3.000,00
Na verdade não seria justo, que quando já Sargento ajudante ou indente...............
2.700,00
com o tempo suficiente para obter a sua 1º sargento e 1º sargento músico........... 2.400,00
aposentadoria prêmio, a êsse servidor não se 2º sargento, 2º sargento músico e 2º
atribuisse tal vantagem no cargo que, pela forma sargento especialista.............................. 2.100,00
descrita, estava exercendo quando se verificou o seu 2º sargento, corneteiro e clarim.............. 2.100,00
adimplemento de tempo de serviço e quando na 3º sargento e 3º sargento músico........... 1.800,00
derradeira etapa da sua carreira burocrática, deu o Cabo de esquadra..................................
900,00
melhor do seu esfôrço por bem servir.
Corneteiro, clarim e tambôr....................
750,00
Sala das Comissões, em 23 de setembro de Soldado..................................................
650,00
1948. – Evandro Vianna.
E
Nº 95
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
Ao artigo 4º
Cr$
Redija-se da maneira seguinte:
Aspirante a oficial................................... 3.000,00
"Os padrões numéricos de vencimentos ficam Sargento-ajudante.................................. 2.700,00
transformados, para todos os efeitos de lei, inclusive 1º
sargento
e
1º
sargento
reversão de aposentados em padrões alfabéticos na músico.................................................... 2.400,00
seguinte base".
2º sargento e 2º sargento músico........... 2.100,00
(o resto como está no projeto)
3º
sargento
e
3º
sargento
músico.................................................... 1.800,00
Cabo de esquadra..................................
900,00
Justificação
Bombeiro – tamboreiro – corneteiro.......
750,00
O artigo, a que demos neva redação, estabelece Bombeiros
de
1ª,
2ª
e
3ª
a justa equivalência entre as importâncias classes....................................................
650,00
correspondentes aos padrões numéricos e alfabéticos.
E andou acertadamente porque nem sempre foi assim.
Justificação
Vantagens e direitos, como ajudas de custo, diárias e
reversão, para os funcionários de padrões numéricos
Reconhecida como foi, pelos Exmos. Srs.
ou se negavam, ou se concediam ajustados a padrões Senadores que assinaram a emenda nº 4, a absoluta
alfabéticos de quantia inferior aos vencimentos ou necessidade de majoração dos vencimentos das
proventos por êles percebidos. O projeto dispõe agora, praças de prét da Aeronáutica, Guerra e Marinha,
de modo justo, sôbre a matéria e é para evitar dúvidas necessário se torna que tal medida seja também
de interpretação quanto ao pensamento do legislador extensiva aos elementos da Polícia Militar e do
que propomos a redação acima que dá maior clareza Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, na
ao artigo. – Mathias Olympio.
mesma proporção referente ao Ministério da
Guerra, baseada na referida emenda e nos
Nº 96
estudos feitos pela Câmara, não só pelos mesmos
critérios apontados na justificação da emenda nº 4,
A
emenda
nº
4
apresentada
ao como, ainda, por se tratar de praças profissionais,
Projeto
da
Câmara,
nº
326,
de
1948, chefes de numerosas famílias, obrigados a
sejam
incluídas,
nas
alterações
propos- serviços diurnos, enfrentando constantemente
Justificação
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as intempéries e os riscos a que estão
expostos pelas suas funções, quer como
policiais, quer na extinção do fôgo, além dos
demais deveres correspondentes às Fôrças
Armadas, no que se rerefe a disciplina,
instrução e sujeição aos regulamentos e códigos
militares.
Não tendo sido criado para a Polícia Militar
e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal o posto
de sub-tenente ou de sub-oficial, continuam
essas Corporações, naturalmente por interêsse de
seus serviços, com a graduação de sargentoajudante ou intendente, que, como superiores
imediatos dos 1os sargentos, aparecem, nas
tabelas acima, com os vencimentos mensais
de Cr$ 2.700,00, ou seja mais Cr$ 300,00 sôbre
os constantes da Tabela B referente ao Ministério
da Guerra, onde o aludido posto está em fase
de completa extinção. Essa alteração de
vencimentos tem o escopo de harmonizar a
diferença
de
remuneração,
imprescindível,
que deve existir entre a graduação de 1º sargento
e a de sargento-ajudante, que vem sendo
mantida com economia para os cofres públicos,
de
vez
que
aquelas
Corporações,
não
pleitearam os postos de sub-tenente ou suboficial.
Sala das Sessões, em ilegível de setembro de
1948. – Salgado Filho.
Nº 97

O argumento é o mesmo para o caso de cargos
eletivos estaduais.
2. Ao funcionário da União, e identicamente,
aos das autarquias federais, eleitos para o cargo
estadual ou municipal, aplica-se irrecusàvelmente,
como aliás, entendeu o projeto, o preceito dos arts.
59 e 182, § 4º da Constituição, eis que se trata de
preceito fundamental do regime representativo
republicano e essencial ao sistema da independência
e harmonia dos poderes.
3. Assegurado aos servidores públicos o acesso
aos cargos eletivos, salvo as expressas exceções
constitucionais, seria fraudar êsse direito político e
violar a independência e harmonia de poderes, o
admitir-se que, eleitos, continuassem, de qualquer
modo, subordinados à autoridade administrativa e à
disciplina imposta. – Durval Cruz. – Alvaro Adolpho.
Nº 98
Onde convier:
Nas carreiras de Contador e Oficial
Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério
da Fazenda faça-se a conversão dos padrões
numéricos, a fim de ser restaurada a equivalência de
categorias originàriamente estabelecida, observada a
seguinte correspondência:
7
9
11
13
16
23

e
e
e
a
a
a

8
10
12
15
22
25

=
=
=
=
=
=

J
K
L
M
N
O

Substitua-se o art. 26 pelo seguinte, mantido o
parágrafo único:
Art. 26. Aos servidores ativos da União, civis
ou militares, quando investidos em funções eletivas
Sala das Comissões, em 23 de setembro de
estaduais ou municipais, ficam assegurados os 1948. – Mathias Olympio.
proventos do cargo ,ou do pôsto, salvo o direito da
opção.
Nº 99
Justificação
1. O artigo 26 dispõe: "os servidores ativos
da União, civis ou militares, quando investidos
em funções eletivas municipais, poderão optar
pelos vencimentos do cargo efetivo, ou do
pôsto."
Não abrangeu o dispositivo a situação dos
servidores eleitos para cargos estaduais, o que a
emenda acima formulada prevê.
A Comissão de Constituição e Justiça,
de acôrdo com a emenda do ilustre Senador
Etelvino Lins, mandou suprimir o art. 26,
com o fundamento de que a lei federal não
pode regular matéria de opção de vencimentos
por parte de membros do poder municipal.

Acrescente-se à emenda nº 37; propondo a
inscrição do § 3º ao art. 20, do Projeto de Lei da
Câmara nº 326, já aprovada pela Comissão de
Constituição e Justiça desta Casa, após a expressão
Aeronáutica, mais a Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal.
Justificação
O direito de contribuição para o Montepio
Militar igual ao do pessoal do serviço ativo de que
trata a emenda nº 37, deve ser extensivo aos
inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal, como contribuintes que são do
Montepio Militar, de conformidade com a Lei nº 429,
de 29 de abril de 1937. – Salgado Filho.
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SUBEMENDA DO RELATOR
Cópia da Lei Nº 429 de 29 de abril de 1947
"O Presidente da República: Faço saber que o
Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica extensivo ao pessoal da Polícia
Militar do Distrito Federal e Território do Acre, o.
regime de Montepio Militar, criado pelo Decreto
número 695 de 28 de abril de 1890, e completado
pela Legislação subseqüente, que se acha em vigor.
Parágrafo único. Êsse mesmo benefício
gozará o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal,
com as obrigações correspondentes.
Art. 2º O pessoal dessas Corporações e que já
contribuia para o Montepio Civil, poderá optar entre
êsse Instituto e o do Montepio Militar, sem direito a
restituições de quantias pagas.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário."
Nº 100
Ao art. 20 § 2º – Substitua-se pelo seguinte:
§ 2º É vedado aos cabos, soldados e
marinheiros das Fôrças Armadas, Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e aos
taifeiros da Marinha, desde que tenham mais de (2)
dois anos de serviço, o direito à contribuição para o
montepio
militar.
Esta
contribuição
será
correspondente a um dia de sôldo, até que seja
fixada a contribuição mensal, a que se refere o art.
114 do Estatuto dos Militares.
Justificação
O montepio militar, instituído inicialmente pelo
Decreto nº 695 de 1890 se referia exclusivamente
aos oficiais do Exército e da Marinha.
Posteriormente, como se verifica pelo art. 5º da
Consolidação dos Dispositivos referentes às pensões
Militares, foi .o montepio militar tornado extensivo a
oficiais honorários docentes, subtenentes, sargentos,
escreventes do Ministério da Guerra, funcionários
civis com honras ou graduações militares,
suboficiais, práticos do Rio da Prata, Baixo Paraná e
Paraguai e aos práticos de Farmácia da Marinha.
Ainda, como se verifica do texto do
art. 109 do Estatuto dos Militares (Decreto
nº 9.698 de 2-9-1946), foi o montepio militar
tornado extensivo às praças da ativa, reserva
ou reformados das Fôrças Armadas, ficando no-

entanto, a efetivação desta medida, dependente da
fixação do valor da contribuição mensal, bem como o
direito e a habilitação às pensões do que fôsse
regulado no Código de Pensões Militares, conforme
determina o art. 114 do referido Estatuto dos
Militares. Até a presente data não foi organizado o
acima citado Código de Pensões Militares, vigorando
ainda uma consolidação de Dispositivos, referentes
ao assunto Decreto nº 3.695 de 6 de. fevereiro de
1939.
Pelo exposto, se verifica que, enquanto não fôr
organizado o Código de Pensões dos Militares
previsto no art. 114 do Estatuto dos Militares, as
praças das Fôrças Armadas continuarão na situação
de não poder contribuir para o montepio militar; ao
passo que, passarão a gozar dêste direito, tão cedo
seja sancionado o projeto de aumento, as praças
da Polícia e do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal.
O § 2º do art. 20, parece encerrar. uma
injustiça, por não se referir as praças das Fôrças
Armadas, o que talvez ocorreu por já estar previsto
no Estatuto dos Militares.
Como porém, até hoje, não foi efetivado
êsse direito, embora fôsse estabelecido pelo
Estatuto dos Militares em 1946, torna-se por
isso imperioso e justo que, ao se efetivar êsse
direito para as praças da Polícia e Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal, também se torne,
êsse direito, efetivo para as praças das Fôrças
Armadas.
Como, ainda não foi feita a regulamentação
no Código de Pensões Militares, parece razoável
que se outorgue êsse direito, sòmente àqueles
que por um certo prazo tenham já prestado
serviço militar efetivo; pois do contrário, e como
estabelece o § 2º do art. 20, é êste direito dado
as praças da Polícia e do Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal com qualquer tempo de
serviço enquanto que, para os taifeiros da
Marinha, estabelece o prazo mínimo de 10 anos de
serviço.
Se não.fôr estabelecido um prazo razoável,
os voluntários e incorporados no Exército com
1 ano apenas de. serviço teriam direito a
contribuírem para o montepio militar, o que nos
parece um absurdo.
Nestas condições, julgamos justo e razoável a
fixação do prazo de 2 anos de serviço efetivo para
todos, e assim sendo, submetemos à consideração
da Comissão de Finanças e emenda acima. – Durval
Cruz.
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EMENDA
Nº 101
O parágrafo único do art. 4º passa a § 1º.
Acrescentar:
§ 2º – Os cargos isolados do padrão numérico
"26" ficam incluídos no padrão alfabético "O".
Justificação
Em todos os reajustamentos e revisões de
tabelas de vencimentos do funcionalismo público, o
critério invariàvelmente seguido tem êste: sempre que
se trata de incluir em uma tabela os cargos de outro
quadro, com vencimentos diferentes, o que se busca
é a identidade – ou, se, esta não é encontrada, a
maior aproximação entre os vencimentos dos antigos
padrões e os dos cargos da nova tabela.
2. Assim procederam, entre outros, o Decretolei nº 1.847, de 7 de dezembro de 1939 – e a Lei nº
284, de 28 de outubro de 1936, esta emanada do
próprio Congresso Nacional, – não havendo exemplo
de disposição legal que tenha seguido sistema diverso.
Para
a
revisão
de
vencimentos
ora em debate, cogita o Projeto enviado
ao
Senado
Federal
da
extinção
dos-

padrões
numéricos
que
distinguem
os
vencimentos
dos
funcionários
do
Quadro
Suplementar
do
Ministério
da
Fazenda
–
e
sua
transformação
em
padrões
alfabéticos, adotados para o funcionalismo em
geral.
4. Ao dispôr sôbre essa transformação
o Projeto atendeu rigorosamente ao critério
tradicional,
acertado
e
justo,
da
maior
aproximação, fundindo exatamente no padrão
alfabético mais próximo todos os padrões
numéricos; mas abriu uma exceção, única:
para o padrão "26" – que, atualmente remunerado
com o vencimento de Cr$ 5.700,00 deveria
ter sido incluído no padrão "O", que tem o
vencimento de Cr$ 6.000,00 (diferença de apenas
Cr$ 300,00), mas foi equiparado ao padrão "N", cujo
vencimento é de Cr$ 5.250,00, sendo de Cr$ 450,00
a diferença.
5. Assim dispondo, o Projeto da Câmara
dos Deputados criou, para os funcionários do
padrão "26", uma situação de manifesta
inferioridade; abriu, em seu detrimento, uma
exceção à regra seguida para todos os
outros casos de enquadramento no padrão
mais próximo; praticou a injustiça que o
quadro
abaixo
estampa
com
eloqüência

VENCIMENTOS
Padrão

Atuais

Propostos

Aumento

N.....................................................

5.250,00

7.230,00

1.980,00

37,71%

26....................................................

5.700,00

7.230,00

1.530,00

26.84%

O.....................................................

6.000,00

8.400,00

2.400,00

40

6. Não recusa a Câmara dos Deputados que o
critério seguido, via de regra, foi o critério tradicional e
justo da aproximação; se, contesta que, por êsse critério,
o padrão "26" deveria ter sido equiparado ao padrão "O".
Os fundamentos pelos quais o projeto abriu
exceção quando ao padrão "26" foram simplesmente
êstes:
a) nas carreiras de Oficial Administrativo,
Contador e Estatístico, do Quadro Suplementar
do Ministério da Fazenda, as promoções são
feitas da classe "19" para a "23", desta para a

Percentagem

%

"26" e desta para a "31" Assim, se o padrão "23"
é equivalente ao "M" e o padrão "31" está
equiparado ao "O", desapareceria o necessário
escalonamento para as promoções naquelas
carreiras, se os funcionários que as integram,
pertencentes ao padrão "26", fôsse agora incluídos
no padrão "O" – ao qual deveriam, por justiça, estar
equiparados.
b) a injustiça, assim praticada com o decesso
na classificação atual dos funcionários do padrão
"26", é passageira; a iniqüidade fica atenuada, por-

– 88 –
que os funcionários agora prejudicados recuperarão
mais tarde, mediante a promoção à classe "O" a
situação a que têm direito e que a Lei lhes não
assegurou neste momento.
7. Ora, ambos êstes fundamentos, únicos
determinados de não serem incluídos no padrão "O"
os funcionários do padrão "26", deixam de justificar o
tratamento dispensado titulares de cargos isolados
do padrão "26".
Em relação a êstes, a equivalência
entre os padrões "26" e "O" – que é a acertada
e justa – não viria truncar qualquer escala
de promoções, visto não terem êles qualquer
possibilidade de acesso, por não serem ocupantes
de cargos de carreira e de cargos isolados. Por
outro lado, a possibilidade da reparação da
injustiça atual, mediante a promoção à classe
superior (e foi êste o elemento determinante da
decisão da Câmara), inexiste em relação aos
titulares dos cargos Isolados, para os quais a
manutenção, por parte do Senado Federal, da
equivalência entre os padrões "26" e "N" constituiria
dano irreparável, eis que o padrão em que vieram a
ser classificados, por esta Lei, corresponderá, ao
mesmo tempo, ao princípio e ao fim de sua
"carreira".
8. Não será demasiado lembrar que,
além de pouco numerosos os titulares de
cargos isolados do padrão "26", formando
entre os que contam maior tempo de trabalho
no Ministério da Fazenda, são justamente os
funcionários aos quais, mercê das funções
especializadas que desempenham, a Administração
fazendária deve a maior soma de esforços, a
máxima dedicação, os melhores serviços, – Durval
Cruz.
Nº 102
Correções à Tabela
C – Ministério da Marinha do Art.10
Considerando que, parece ter havido
equívoco, pois não é possível que um soldado
C.F.N. perceba mais de um soldado C.F.N.
especializado;
Considerando mais que, as classificações de
Marinheiro de 1ª classe e 2ª classe significam
esclarecimento na ordem da hierárquica e que,
portanto, não é possível que percebam os mesmos
vencimentos; e
Considerando
finalmente
que,
deve
haver
equivalência
entre
o
soldado
do
CFN e o marinheiro de 2ª classe, bem
como
entre
o
soldado
do
CFN
espe-

cializado e o marinheiro de 1ª classe, proponho as
seguintes alterações:
Referência
de Salário

Graduação

12

Marinheiro de 1ª classe e soldado do
CFN com curso de especialização

11

Marinheiro de 2ª classe e soldado do
CFN

Durval Cruz.
Nº 103
Onde se lê "Engenheiro" ou "Engenheiros",
leia-se de um modo geral: "Engenheiro e Arquiteto"
ou "Engenheiros e Arquitetos".
Sala das Comissões, em ilegível de setembro
de 1948. – Henrique de Novais.
Justificação
Nº 104
Onde convier:
Para os cabos, marinheiros ou praças do
Exército, da Marinha e da Aeronáutica empregados
como especialistas, terão o provento mínimo total de
Cr$ 800,00.
Justificação
Os praças empregados em motores de
mecânica, chauffeur, eletricistas, rádio-telegrafistas,
etc. merecem uma melhor remuneração que a tabela.
Sala das Comissões, em 24 de setembro de
1948. – Andrade Ramos.
Nº 105
Estabeleça-se para Coronel e Capitão de Mar
e Guerra o padrão E.M. A.4 Cr$ 10.000,00.
Justificação
O pôsto de Coronel pode ser considerado fim
de carreira visto como a promoção ao generalato é
sempre aleatória.
Em tais condições é justo se remunere da maneira
proposta os oficiais que atinjam aquele pôsto final.
Sala das Comissões, em 23 de setembro de
1948. – Filinto Müller.
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Nº 106
Emenda substitutiva ao art. 8º

EMENDA Nº 107 – APROVADA
Emenda modificativa:
Ao art. 28:
Em vez de "dez (10) anos", diga-se: "seis (6)

Substituam-se os arts. 8º e 9º pelos
seguintes:
anos".
Art. 8º Os padrões alfabéticos de vencimento
Sala das Comissões, em 24 de setembro de
dos postos de oficiais das Fôrças Armadas terão os 1948. – Ivo d'Aquino.
seguintes valores mensais:
EMENDAS DA COMISSÃO
Cr$
F.A.1................................................
20.000,00
Nº 108
F.A.2................................................
16.000,00
F.A.3................................................
12.000,00
Ao art. 2º.
F.A.4................................................
10.000,00
Acrescente-se:
F.A.5................................................
8.000,00
Parágrafo único: Excetuam-se do disposto
F.A.6................................................
7.000,00 neste artigo:
F.A.7................................................
5.800,00
a) os subsídios do Presidente, do ViceF.A.8................................................
4.600,00 Presidente da República e dos Membros do
F.A.9................................................
3.600,00 Conselho Nacional, bem como os vencimentos dos
Ministros de Estado, os quais obedecerão aos
Art. 9º Os vencimentos dos postos a que se preceitos constantes da lei ou resolução que os fixar;
refere o art. 8º correspondem aos padrões:
b) os vencimentos dos Oficiais Generais das
Fôrças Armadas, os quais constam do art. 8º.
a) General de Exército, Almirante de
Esquadra e Tenente Brigadeiro................. F.A.1
Nº 109
b) General de Divisão, Vice-Almirante e
Major Brigadeiro......................................... F.A.2
Acrescente-se depois do art. 31:
c) General de Brigada, Contra-Almirante e
Art. – Fica o Poder Executivo autorizado a
Brigadeiro................................................... F.A.3 abrir o critério especial até setecentos e cinquenta
d) Coronel
e
Capitão
de
Mar
e
milhões de cruzeiros para atender às despesas
Guerra........................................................ F.A.4 decorrentes da execução da presente lei.
e) Tenente
Coronel
e
Capitão
de
Fragata....................................................... F.A.5
Nº 110
f) Major e Capitão de Corveta....................... F.A.6
g) Capitão e Capitão Tenente........................ F.A.7
Inclua-se onde convier:
h) 1º Tenente................................................. F.A.8
Art. – Nos limites de sua competência, o Poder
i) 2º Tenente................................................. F.A.9 Executivo adotará providências ou solicitará ao
Congresso medidas que tornem possível a redução
Sala das Comissões, em ilegível de setembro progressiva dos quadros do funcionalismo público e
de 1948.
dos efetivos militares, tendo em vista as
possibilidades da Receita da União, a eficiência do
SUBEMENDA À EMENDA Nº 106
serviço público e a defesa nacional.
Art. – O Poder Executivo procederá à revisão
Acrescente-se ao art. 9º, o seguinte:
das atuais tabelas de extra-numerários mensalistas
Parágrafo único – Os vencimentos constantes do serviço público, com o fim de reduzir o número de
dêste artigo são extensivos à Polícia Militar do tabelas e funções em cada Ministério e de comprimir
Distrito Federal e ao Corpo de Bombeiros do Distrito a despesa atual com essa modalidade de servidores.
Federal.
EMENDAS DO PLENÁRIO
Justificação
Nº 1
É de inteira justiça a presente emenda,
que visa corrigir um lápso pois, até o presente
Aprovada.
oficiais dessas Corporações foram sempre
equiparados em vencimentos aos oficiais do
Nº2
Exército, da Marinha e Aeronáutica, como se
pode fàcilmente verificar do Decreto-lei nº 8.512, de
Item 1 – Rejeitada.
31 de dezembro de 1945. – Ivo d'Aquino. – Ismar de
Item 2 – Aprovada.
Góes.
Item 3 – Rejeitada.
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Nº 3
Nº 26
Aprovada com subemenda.
Rejeitada.
Nº 4
Nº 27
Prejudicada pela aprovação da de nº 106.
Aprovada com subemenda.
Nº 5
Nº 28
Aprovada.
Aprovada contra os votos dos Senhores Ivo
Nº 6
d'Aquino, Vespasiano Martins e Victorino Freire.
Rejeitada.
Nº 29
Nº 7
Prejudicada pela aprovação da de nº 41.
Aprovada.
Nº 30
Nº 8
Aprovada.
Prejudicada pela aprovação da de nº 51.
Nº 31
Nº 9
Rejeitada.
Aprovada.
Nº 32
Nº 10
Rejeitada.
Rejeitada.
Nº 33
Nº 11
Aprovada contra o voto do Relator.
Prejudicada pela aprovação da de nº 91.
Nº 34
Nº 11-A
Aprovada.
Prejudicada pela aprovação da de nº 91.
Nº 35
Nº 12
Prejudicada pela aprovação da de nº 15.
Prejudicada pela aprovação da de nº 91.
Nº 36
Nº13
Rejeitada.
Aprovada contra o voto do Senhor Alfredo
Nº 37
Neves.
Aprovada.
Nº14
Nº 38
Prejudicada pela aprovação da de nº 13.
Prejudicada pela aprovação da de nº 91.
Nº 15
Nº 39
Rejeitada.
Aprovada.
Nº 16
Nº 40
Aprovada.
Rejeitada.
Nº17
Nº 41
Rejeitada.
Aprovada com subemenda.
Nº 18
Nº 42
Rejeitada.
Rejeitada.
Nº 19
Nº 43
Aprovada com subemenda.
Rejeitada quanto ao padrão 23.
Nº 20
Nº 44
Rejeitada.
Aprovada.
Nº 21
Nº 45
Rejeitada.
Rejeitada.
Nº 22
Nº 46
Rejeitada contra o voto dos Senhores
Aprovada com subemenda.
Apolônio Sales, Rodolfo de Miranda e do
Nº47
Relator.
Rejeitada.
Nº 23
Nº 48
Rejeitada.
Rejeitada.
Nº 24
Nº 49
Prejudicada pela aprovação da de Nº 51.
Prejudicada pela de nº 13
Nº 25
Nº 50
Rejeitada.
Prejudicada pela de nº 5.
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Nº 51 a 60
Apreciadas pela Comissão de Justiça.
EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO
Aprovada com subemenda.

Nº 61
Nº 62

Rejeitada.

Nº 63
Prejudicada pela aprovação da de nº 41.
Nº 64

Aprovada.

Nº 65
Prejudicada pela aprovação da de .nº 13.
Nº 66

Rejeitada:

Nº 67

Aprovada.

Nº 68

Aprovada.
Aprovada com subemenda.
Aprovada com subemenda.
Aprovada com subemenda.
Rejeitada.
Aprovada.

Nº 69
Nº 70
Nº 71

Nº 73
Nº 74

Nº 75
Rejeitada.
Nº 75-A
Prejudicada pela aprovação da de nº 9.
Nº 76
Rejeitada.

Aprovada.
Prejudicada.
Aprovada.
Aprovada.
Prejudicadas.
Aprovada.

Aprovada.
Aprovada.
Rejeitada.
Aprovada.
Aprovada.

Rejeitada.
Nº 77
Prejudicada pela aprovação da de nº 41.
Nº 78
Aprovada contra o voto do Senador Ivo d'Aquino.
Nº 79
Nº 80

Nº 82
Nº 83
Nº 84
Nº 85
Nº 86 e 86-A
Nº 87

Nº 88
Nº 89
Nº 90
Nº 91
Nº 92
Nº 93

Rejeitada contra os votos dos Senhores Ivo d'Aquino, José
Américo, Ferreira de Souza e do Relator.
Rejeitada.
Rejeitada.
Aprovada.
Rejeitada.
Aprovada.

Nº 76-A

Rejeitada.

Rejeitada contra o voto do Senhor Ismar de Góes.

Nº72

Prejudicada pela aprovação da de nº 71.

Aprovada.

Nº 81

Aprovada.
Aprovada.
Aprovada.
Prejudicada.
Prejudicada.
Aprovada.
Rejeitada.
Prejudicada.

Nº 94
Nº95
Nº 95-A
Nºº 96
Nº 97
Nº 98
Nº 99
Nº 100
Nº 101
Nº102
Nº 103
Nº104
Nº 105

Nº 106
Aprovada contra os votos dos Senhores Ivo d'Aquino, José
Américo Ferreira de Souza e do Relator.
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Nº 111 – Aprovadas
Emendas do Relator
Aprovada.
Aprovada.
Aprovada.
Aprovada.

Nº 107
Nº 108
Nº 109
Nº 110
PARECER

4) Pavimentação do pátio em tôrno
do das instalações existentes em
Jequitaia
.........
225.404,00
5) Construção de prédios para
refeitório,
dormitório
e
almoxarifado, no campo D. João
566.323,00
6) Construção de duas casas
residenciais para os técnicos e de
outra grande, para operários
1.014.906,00
7) Aquisição de sonda perfuração,
e de bombas, caldeiras e pegas
diversas para os Campos de
Candelas e Itaparica
.....
7.859.153,30
20.600.000,00
Art. 3º – Esta lei então, em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Nº 1.004, de 1948

PARECER

DA COMISSÃO DE REDAÇÃO DE LEIS

Nº 1.005, de 1948

Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
285, de 1948.
Relator: Sr. Ribeiro Gonçalves.
A Comissão de Redação submete ao Senado,
em fl. anexa, a redação final do Projeto de Lei nº 285,
de 1948, da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 29
de setembro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Ribeiro Gonçalves, Relator. – Augusto Meira, –
Cícero de Vasconcelos, – Waldemar Pedrosa.

DA COMISSÃO DE REDAÇÃO DE LEIS
Redação final do Projeto de Lei da Câmara, nº
181, de 1948.

Relator: Senador Augusto Meira.
A Comissão apresenta ao Senado, em
folha anexa, a redação final do Projeto de Lei
nº 181, de 1948, originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 29
de
setembro
de
1948.
–
Clodomir
ANEXO AO PARECER Nº 1.004
Cardoso,
Presidente.
–
Augusto
Meira,
Relator.
–
Cícero
de
Vasconcelos.
–
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº Waldemar
Pedrosa
–
Ribeiro
285, de 1948.
Gonçalves.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º – É aprovado o plano de aplicação da
ANEXO AO PARECER Nº 1.005
parcela de Cr$ ........ 20.800.000,00 (vinte milhões e
seiscentos mil cruzeiros) constante da S-C 18
Redação final do Projeto de Lei. da Câmara,
Disponibilidade para despesas decorrentes de estudos nº 181, de 1948.
e projetos etc. – Consignação IX – Disponibilidades –
Verba 4 – Obras, Equipamentos e Aquisição de
O Congresso Nacional decreta:
Imóveis, do Anexo 10 da Lei nº 162, de 2 de dezembro
Art. 1º O Corpo de Bombeiros do
de 1947.
Distrito Federal a equiparado as polícias
Art. 2º – A dotação a que se refere o artigo.1º militares para o fim de gozar das vantagens
obedecerá seguinte discriminação:
e.
predicamentos
constantes
do
art.
1) Pagamento à Usina S. Paulo
Cr$
183
da
Constituição
e
respectivo
Sociedade Anônima do saldo do.
parágrafo.
preço pelo qual foi adquirido o
Art. 2º Os oficiais e praças dessa
Campo de Candelas
500.000,00 corporação ficam sujeitos ao fôro militar e,
2)Construção de armazém em
quando praticarem crime prevista no Código
Jequitáia, para guarda guarda do
Penal Militar serão processados perante a
material existente ........................ 1.182.913,00 Auditoria
da
Polícia
Militar
do
Distrito
Federal.
3) Construção de prédio para as
Art.
3º
Revogam-se
asdisposições
oficinas oConselho acional do
Petróleo, na Bahia
...... 1.221.300,50 em contrário.
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PARECER

DECRETO LEGISLATIVO

Nº .1.06, de 1948

Nº 21 – 1948

DA COMISSÃO DE REDAÇÃO DE LEIS

Art. 1º E' aprovado o Acôrdo Sanitário
Panamericano firmado na cidade de Montevidéu, em
Redação para 2º discussão, do Projeto de Lei 13 de março de 1948, por delegados do Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai.
do Senado nº 14, de 1948.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
Relator: Senador Waldemar Pedrosa.
contrário.
A Redação apresenta (fl. anexa) a redação
PARECER
para discussão do Projeto de Lei do Senado nº 14,
de 1948.
Nº 1.008 – 1948
Sala da Comissão de Redação de Leis, em.28
de setembro de 1948. – Clodomir Cardoso,
DA COMISSÃO DE REDACÃO DE LEIS
Presidente - Waldemar Pedrosa, Relator, – Augusto
Meira – Cícero de Vasconcelos. – Ribeiro Gonçalves.
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
264, de 1948.
ANEXO AO PARECER Nº 1º06
Relator: Sen. Cícero de Vasconcelos.
A Comissão de Redação apresenta, na fl. a
Redação para discussão do Projeto de Lei do
Senado, nº 14, de 1948.
êste anexa, a redação final do projeto de Lei da
Câmara nº 264; de 1948, aprovado pelo Senado.
O Congresso Nacional decreta:
Sala da Comissão de Redação. de Leis, em 29
de setembro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Art. 1º O parágrafo único do artigo 224, da Presidente. – Cícero de Vasconcelos, Relator. –
Consolidação das Leis do Trabalho passa. a ter a Augusto Meira. – Waldemar Pedrosa, Ribeiro
seguinte redação:
Gonçalves.
Parágrafo único. A duração normal do trabalho
estabelecida
neste
artigo
ficará
sempre
ANEXO AO PARECER•Nº. 103
comprendida entre as 7 e ás 20 horas.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
contrário.
264, de 1948.
PARECER
O Congresso Nacional decreta:
Nº 1.007 – 1948
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério das Relações Exteriores, um crédito
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO DE LEIS
especial de Cr$ 1.933.913,00 (um milhão,
novecentos e trinta e três mil e novecentos e treze
Redação final do Projeto de decreto cruzeiros), para. o pagamento das despesas
Legislativo nº 21, de 1948.
efetuadas com a delegação do Brasil à conferência
d'e Comércio e Emprêgo, de Havana, realizada em
Em fl. a êste anexa, a Comissão de Redação novembro de 1947.
apresenta a redação final do Projeto de Decreto
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
Legislativo número 21, do 1948.
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 29
de setembro de 1948. – Clodomir Cardoso,
PARECER
Presidente. – Cícero de Vasconcelos, Relator. –
Augusto Meira. – Waldemar Pedrosa. – Ribeiro
Nº 109 – 1948
Gonçalves
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
ANEXO NO PARECER Nº 1.007
Lei nº 222, de 1948.
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 21, de 1949.
O Congresso Nacional decreta, nos
têrmos do art. 66, item I, da Constituição,
e
eu,
Nereu
Ramos,
Presidente
do Senado Federal, promulgo o seguinte

Relator – Sr. Andrade.Ramos.
Ao Projeto do lei nº 183-A, de 1948, da
Câmara dos Deputados que abre no Congresso
Nacional – Câmara dos Deputados – o crédito
especial de Cr$ 1.947.893,10 para, ocorrer
ao pagamento de despesas com reformas e
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ampliações do Palácio Tiradentes, foi oferecida, uma
emenda do nobre Senador Joaquim Pires, elevando
o mesmo a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de
cruzeiros) e destinando ao pagamento de despesas
de reformas e aumentos dos palácios Tiradentes e
do Monroe.
Destarte como a despesa do Palácio
Tiradentes está, especificada em obras já
contratadas e totalizadas em Cr$ 1.947.895,10,
caberia conforme a emenda apresentada ao Palácio
do Monroe Cr$ 8.052.104,90.
Ao dar parecer sôbre o projeto da Câmara já
lastimamos a abertura de mais êsse credito especial,
e, só fomos favoráveis por uma questão de boa
ética, pois, trata-se de despesas julgadas
necessárias, pela outra Casa do Congresso e,
estudadas, relacionadas e contratadas.
Reconhecemos que as instalações do Senado
no Palácio Monroe do deficientes, mas .devemos
aguardar uma melhor situação financeira do Tesouro
Nacional; para tomar uma resolução após estudos
definitivos, sôbre a conveniência de adaptação e da
construção de nosso Palácio para sede do Senado
Federal.
Parece-me nossa obrigação dar exemplo de
zêlo pode. despesa pública, na hora de tantas
aperturas e de constantes créditos especiais e
suplementares, além de que faltam elementos
técnicos e planta, para julgar do "quantum" proposto,
em relação a obras a realizar.
Assim, pois, somos de parecer que, esta
emenda não pode ser aceita, entretanto estamos de
acôrdo com a emenda apresentada na Comissão
pelo Sr. Senador Ferreira de Souza que aumenta de
Cr$ .110.000,00 o art. 1º a fim de se proceder a
estudos para obras a serem decididas a posteriori,
se fez caso.
Sala das Comissões, em 17 de setembro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Andrade Ramos,
Relator. – Salgado Filho. – José Américo. – Mathias
Olympio. – Ferreira de Souza. – Apolônio Sales. –
Alvaro Adolpho, – Vespasiano Martins.
EMENDA
Onde convier.
Diga-se:
Art. 1º E' aberto ao Congresso Nacional o
crédito especial de dois milhões cinquenta e sete mil
oitocentos e noventa e cinco cruzeiros e
dez centavos (Cr$ 2,057.895,10) sendo um

milhão novecentos e quarenta e sete mil oitocentos e
noventa e cinco cruzeiros e dez centavos (Cr$
1.947.895,10), à Câmara dos Deputados, a fim de
ocorrer ao pagamento de despesas com reformas e
ampliações do Palácio Tiradentes e cento e dez mil
cruzeiros (Cr$ 110.000,00) ao Senado, para as
despesas com estudos e projeto de adaptação do
Palácio Monroe às suas necessidades.
Art. 2º A adaptação do Palácio Monroe às
necessidades do Senado só poderá, ser feita sem
prejuízo das suas linhas arquitetônicas.
§ 1º Para os efeitos do artigo, a Comissão
Diretoria do Senado abrirá imediata concorrência
púbIica, com o prazo de seis meses, entre arquitetos
engenheiros domiciliados no Brasil, a fim de escolher
o melhor projeto, tendo em vista a perfeição artística,
a. melhor distribuição das instalações e menor custo.
§ 2º A concorrência a que se refere
parágrafo anterior será definitivamente julgada por
uma Comissão composta de dois senadores
engenheiros civis, um professor da Faculdade
Nacional de Arquitetura, outro da Faculdade
Nacional
de
Engenharia
da
Universidade
do Brasil e de um engenheiro da Diretoria de
Obras do Ministério da Justiça sob a presidência de
um dos senadores.
§ 3º Aos arquitetos ou engenheiros
cujos projetos forem aprovados, o Senado
pagará os seguintes prêmios: cinquenta mil
cruzeiros
(Cr$
50.000,00),
ao
autor
do
projeto classificado em primeiro lugar, trinta mil
cruzeiros
(Cr$
30.000,00)
ao
autor
do
projeto classificado em segundo lugar e vinte mil
cruzeiros(Cr$
20.000,00),
ao
autor
do
projeto classificado em terceiro lugar.
Art. 3º Concluída a concorrência,
Senado providenciará a abertura do crédito
necessário às obras.
Justificação
Dispensa qualquer justificação a inovação da
emenda. O Senado está pessimamente instalado.
Não
possui
uma
sala
de
estudos,
não tem instalações para as comissões, nem
gabinetes, para. os senadores, muito menos
para as bancadas, nem lugares para o
público, etc.
Não convém, porém, sair do local. O Palácio
Monroe ,lhe pertence. Mas qualquer modificação na
sua estrutura só poderá ser feita respeitando-se
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as suas linhas arquitetônicas, conseqüentemente, a
sua tradição.
Sala das Comissões, em 17 de setembro de
1948. – Ferreira de Souza.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Convocado para substituir o Senhor Senador
Getúlio Vargas durante a sua ausência em virtude de
licença, acha-se de novo com assento nesta Casa o
ilustre Sr. Camilo Mércio, cujo convívio nos é tão
grato. S. Ex.ª entra no exercício do mandato,
independente do compromisso legal, visto já tê-lo
prestado quando da sua primeira convocação.
Terminado o prazo de pauta para recebimento
de emendas perante a Mesa, vão as Comissões
competentes os Projetos de Lei da Câmara números
286 e 387 e o Projeto de Decreto Legislativo nº 42,
todos do corrente ano. A uma dessas proposições foi
oferecida emenda que vai ser lida.
E lida e apoiada a seguinte
EMENDA
Substitutiva ao Projeto de Lei da Câmara nº
386, de 1948:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São extintas no Ministério da Justiça e
Negócios Interiores seis Inspetores (1ª,. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª
e 6ª) e as respectivas Sub-Inspetorias. Regionais da
Divisão de Polícia Marítima Aérea e de Fronteiras do
Departamento Federal de Segurança Pública, de que
tratam os arts. 2º, 3º e 4º do Decreto-lei número
8.805, de 24 de Janeiro de 1946.
Art. 2º São igualmente extintos seis cargos
isolados de provimento efetivo de Inspetores.
Regionais (IR – D. P. M.); padrão N e cinco das
funções gratificadas de Secretarias (I. R. – D. P. M.)
padrão N e cinco das funções gratificadas de.
Secretarias (I. R. – D. P. M.) de que tratam,
respectivamente os arts: 11 e 12 do mesmo Decretolei.
Art. 3º Os seis ocupantes do cargo de
Inspetor Regional, passarão a denominar-se
Inspetores de Polícia Marítima e terão exercício na
sede da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de
Fronteiras com as funções de funcionários
superiores da repartição e visitadores de
embarcações estrangeiras.
Art.
4º
Aos
Inspetores
de
Polícia
Marítima
poderá
o,
Diretor
da
Divisão atribuir inspeções que se fizerem

necessárias nos portos e aeroportos do país, usados
os créditos do saldo da verba prevista no art. 15 do
Decreto-lei nº 8.805, já referido – Pessoal.
Art. 6º A proporção que se forem vagando os
cargos de Inspetor de Polícia Marítima serão êles
extintos.
Art. 7º Esta lei entrará, em vigor na data de
sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
O Poder Executivo, em mensagem. dirigida ao
Legislativo, propôs, como medida econômica a
extinção de cinco das seis Inspetorias Regionais de
Policia Marítima Aérea e de Fronteiras, bem como a
extinção de cinco cargos isolados de provimento efetivo
de Inspetores Regionais (I. R – D. P. M), padrão N e
cinco funções gratificadas de Secretarias, de que
tratam os arts. 11 e 12, do Decreto-lei nº 8.805, de 24
de Janeiro de 1946.
O Poder Executivo expôs a escassez de
recursos para instalação dos serviços, muito embora
reconheça a necessidade dos meios de defesa do país.
A mensagem, entretanto faz referência a cinco
das seis Inspetorias Regionais, já que a Terceira, com
sede nesta Capital e jurisdição sôbre Sergipe, Bahia,
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito
Federal deverá permanecer segundo o referido
Decreto-lei.
Assim, será, conservada a Terceira Inspetoria,
que passará denominar-se Inspetoria Regional.
Desta forma, a Inspetoria Regional do Rio de
Janeiro deverá, funcionar com atribuição sôbre
alguns Estados quando os demais ficarão sem
orientação direta, prevista em lei, o que representa
séria anomalia. Ademais não se justifica o cargo de
Inspetor Regional no Rio de Janeiro com tão elevado
padrão qual seja o N, quando no mesmo local, está
sediado o Diretor da Divisão de Polícia Marítima
Aérea e de Fronteiras, que poderá exercer a direção
da Inspetoria, par intermédio de um Inspetor do
Porto, mas com o padrão mais modesto, ou seja o
padrão M, isto em momento oportuno quando
estiverem vagos os atuais cargos de Inspetores do
Porto.
Se a medida tem fundamento econômico, justo
será extinguir-se as seis Inspetorias e reduzir os
vencimentos da função, em ocasião própria.
Prevalece,
ainda,
em
se
tratando
de economizar, que os atuais ocupantes
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dos cargos de Inspetores passem a prestar serviços
ao país, ao invés de serem pêso morto aos cofres da
União.
Assim, os ocupantes dos cargos de Inspetores
Regionais padrão N, passarão a desempenhar as
funções de Inspetores do Pôrto, com as atribuições
de funcionários superiores da repartição, de
visitadores de embarcações estrangeiras, enfim se
encarregarão da direção da repartição, sendo que
Um dêles desempenhará as funções de Inspetor
Geral do Pôrto, como diretor da Inspetoria local.
Poderão mesmo ser aproveitados, para as inspeções
periódicas que se fizerem mistér em cada ponto do
país, e a critério do Diretor da Divisão. A proporção
que se operarem as vagas, serão os cargos extintos.
De tal modo êsses funcionários passarão a
prestar serviços valiosos e úteis, ao invés de se
tornarem pesados aos cofres públicos, por inúteis.
Maior será, a economia e melhor benefício
advirá para a Nação, principalmente quando não
existe aumento de despesa.
Sala das Sessões, em 29 de setembro de
1948, – Francisco Gallotti.
Vem à Mesa é lido e deferido
pelo Sr. Presidente o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 142, de 1948
Senhor Presidente:
Havendo noticiado os jornais que o Senhor
Ministro da Justiça determinara a Policia Civil do Distrito
Federal proibisse a prática do culto religioso da Igreja
Católica Apostólica Brasileira, de que é supremo chefe
o Bispo D. Carlos Duarte Costa; e que no cumprimento
dessa ordem fôra impedido aquêle Bispo de celebrar
na sua Igreja, a qual fôra fechada, como também
fechada fôra a escola primária ali existente;
Requeiro seja solicitadas ao Chefe do Poder
Executivo as seguintes infomações.
1º E' verdade que o Senhor Ministro da Justiça
proibirá a prática do culto religioso pela Igreja Católica
Apostólica Brasileira?
2º E' verdade, que obedecendo a ordem do
titular da pasta da Justiça, a Polícia Civil do Distrito
Federal impediu a celebração de missa no dia 27 do
expirante no templo destinado ao culto daquela
religião?
3º
E'
verdade
que,
ainda
no
cumprimento daquela determinação, a Po-

licia interditou o referido templo e fechou a escola
que aquela Igreja mantinha para crianças pobres?
4º Em caso afirmativo:
a) O Ministro da Justiça assim procedeu de
modo próprio ou a solicitação de quais interessados?
b) em que dispositivo constitucional ou legal se
fundou o referido Ministro para tomar semelhante
deliberação?
S. S. do Senado Federal, em 30 de setembro
de 1948. – João Viilasbôas.
O SR. PRESIDENTE – Tem a palavra o Sr.
Senador Augusto Meira orador inscrito.
O SR. AUGUSTO MEIRA – Senhor
Presidente, os jornais desta Capital noticiaram
largamente o fato de o Exmo. Sr. Presidente da
Republica haver baixado ato de suprema
importância, que diz respeito à instalação de serviços
de distilarias de petróleo em,nosso país.
Esta. grave questão há muito vem
agitando a opinião pública, S. Ex.ª em boa
hora, a enfrentou e deu-lhe solução invejável. O país
inteiro, de norte a sul, sente-se satisfeito
pelo
ato
altamente
patriótico
que
acaba
de ser baixado e que constituirá e valerá
certamente, por um momento decisivo nos anais da
Nação.
O Pará particularmente, sente-se jubiloso e
ufano por ter o Chefe do Executivo comprendido
que a tempo de volver, com firmeza, as vistas
para a imensa região da Amazônia não
sei por que motivo mais ou menos esquecida
durante
todo
o
decurso,
do
regime
republicano.
O SR. PINTO ALEIXO – E' a verdade.
O SR. AUGUSTO MEIRA – Desde as
mais remotas .eras, Sr. Presidente, desde o tempo
da colonização, a Amazônia se impôs à admiração
dos primeiros conquistadores; e os lusitanos,
orgulhosos com a sua extensão e desvanecidos do
seu feito chegaram a denominá-la de ''Feliz
Lusitânia".
Ambições surgiram em tôrno da região
e os bravos,da, época defenderam bravamente
a posse da terra. O Pará colocou-se na
vanguarda ao Norte. pugnando pela manutenção
e lusimento da nossa fronteira do Oiapoque.
Realizou um trabalho patriótico de valor
incomensurável, só comparável ao esfôrço do Rio
Grande do Sul, delimitando nossa, fronteira
meridional após a fundação da Colônia de
Sacramento.
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O Rio Grande do Sul, durante 120 anos,
bateu-se pela definição dos nossos limites com as
colônias espanholas. No extremo Norte, o Pará,
durante 400 anos lutou; e a batalha só terminou com
o laudo que, sob os auspícios do direito,
definitivamente nos integrou na posse e domínio do
Oiapoc, graças ao gênio do grande e imortal Rio
Branco.
O SR. PINTO ALEIXO – Muito bem.
O. SR. AUGUSTO MEIRA – Governava a
França o poderoso Luiz XIV, quando Ferrol, seu
emissário, invadiu as nossas terras. Um punhado de
bravos paraenses, restaurou o nosso direito e Luiz
XIV teve de ceder. De armas na mão fizemos valer
êsse direito, já assegurado no tratado de Utrecht.
Quando D. João VI se viu forçado a vir para o Brasil
em luta contra Napoleão 600 bravos foram plantar
em Cayena as nossas bandeiras vitoriosas, tecidas
pêlas mãos de matronas paraenses. O valor
paraense em todos os momentos necessários, desde
os holandeses, sempre esteve à altura dos brios
nacionais. E para que êsse esfôrço? Para que essa
terra?
A terra paraense, Sr. Presidente, é
excepcional dentro da nação brasileira; é um mundo
dentro de outro. O Pará é um império e uma
glorificação, Não se compreende tão vasia região,
soberana e poderosamente rica, alheia às atenções
do resto do país. Agora, `o Sr. Presidente da
República comprendeu, a necessidade urgente de
volver as vistas para aquela região de alta excelência
e tão esquecida.
Já era S. Ex.ª o Chefe do Executivo e se havia
restaurado o regime de liberdades que sempre nos
acompanhou, constitutivo do cerne de nossa
nacionalidade, quando a Assembléia Constituinte se
reuniu para dar-nos o Estatuto Básico que hoje rege
nossos destinos. Reconhecendo a necessidade de
olhar para o extremo Norte, estabeleceu em seu
têxto, disposição em que a União se obriga a aplicar,
durante pelo menos vinte anos consecutivos quantia
não inferior a 3% da sua renda tributária para
execução do plano de valorização econômica e
cultural da Amazônia.
Sr. Presidente, esquecer a. Amazônia. nos
tempos que correm, quando as ambições surgem de
tôda parte, quase significaria escândalo nacional um
escândalo americano.
Graças
a
Deus
os
Senhores
Constituintes,
vislumbraram
patriòtica-

mente as conseqüências de .tal situação e
estipularam as, bases para êsse ressurgimento.
Agora, o Chefe do Executivo lança a primeira pedra,
o episódio fundamental. Estou certo de que o ato de
S. Ex.ª marcará definitivamente, com a grandeza do
norte extremo, o surto do Brasil para os grandes
progressos a que tem direito.
Congratulo-me, em nome do Pará, com S. Ex.ª
o homem previdente e sábio, e aproveito a
oportunidade para congratular-me também com os
nossos Constituintes, que permitiram a fixação de
base sólida para o engrandecimento da Amazônia
gigante, fecunda, misteriosa. (Muito bem; muito bem.
Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA (*): – Sr.
Presidente, não era meu propósito falar na hora. do
expediente, ocupando a. atenção do Senado com
assuntos relacionados à vida da Cidade.
Há fatos, porém, que devem ser analisados
com urgência, sobretudo quando dizem respeito ao
bem coletivo.
Hoje, pela manhã, dirigia-me às Laranjeiras,
para dar aula de biologia no colégio de Sion; – não
abandonei minha profissão de professor – e no poste
de parada, esperava o ônibus. Passaram-se 10, 15,
20 minutos e não aparecia nem o ônibus 44 nem o
45. Perguntei, então, o que havia. Informaram-me
que a Light suspendera o tráfego dêstes ônibus.
E' de espantar, Sr. Presidente, a atitude da
Light, de um lado, e a tolerância da Prefeitura, de
outro. Na hora em que pede ao Congresso o seu
apôio
ao
empréstimo
exterior
com
a
responsabilidade do govêrno, esta mesma emprêsa
tira da população carioca, o transporte de uma das
zonas de maior densidade de habitantes, e ao
mesmo tempo aumenta as tarifas de telefone, com
tolerância incompreensível do Sr. Prefeito, com taxa
de vinte cruzeiros por mês.
Sr. Presidente, como poderia, eu, Senador por
esta cidade, representante da sua opinião, dar o meu
voto a um projeto aqui em estudo, se, amanhã,
estaria tolhido de me desculpar perante essa mesma
população carioca.
E'
verdadeira
afronta
ao
povo
desta cidade o que a Light está fazendo;
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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e é incompreensível a dualidade de atitudes do chefe
do Executivo municipal. Ao mesmo tempo em que
permite se sobretaxem os telefones, não impede a
retirada brusca desses ônibus.
Diz a Light que o serviço não compensa; o que
a Prefeitura não permitiu o aumento do preço das
passagens. Se não permitiu, fez mal. Todos nós
reconhecemos não poderem mais êles continuar os
mesmos.
Acontece, entretanto, o seguinte: a Light retira
do tráfego as linhas de ônibus de preço baixo; mas
outras companhias, privilegiadas, cobrarão quatro,
cinco vêzes mais, o que já impressão de que o Sr.
Prefeito tinha resolvido o problema do trânsito,
porque não havia árvores nem automóveis. E'
processo negativo empregado na política construtiva
de S. Excelência, o Sr. Prefeito.
Sr. Presidente, quero, mais uma vez, acentuar
que não faço oposição sistemática nem ataques
pessoais. – Analiso apenas os fatos; e os fatos estão
aí.
Uma coisa é certa. Onde está a autoridade da
Light para pleitear junto ao Congresso apôio a um
empréstimo com o endosso do govêrno, e também o
apôio do Distrito Federal, se retira tudo que lhe tinha
dado? Justiça seja feita, o melhor serviço de ônibus
do Rio de Janeiro é o desta companhia.
E' desgôsto para nós, não possuidores de
automóveis e que nos utilizamos dos seus ônibus,
vê-los desaparecer, com aquelas figuras tradicionais
dos seus cartilosos e delicados, motoristas em
contraposição aos de certas companhias em que
precisamos estar munidos de seguro de vida, de
couraça e até mesmo andarmos armados para pedir,
humildemente, se troque o dinheiro para pagamento
da passagem.
Façamos justiça ao serviço que essa
companhia prestou ao Rio de Janeiro.
Se há interêsse da Light em servir ao público e
do Sr. Prefeito em olhar para a população carioca,
devem harmonizar seus pontos de vista, mesmo com
aumento razoável do preço das passagens. O
problema é da mais alta importância.
Os ônibus da Light devem voltar a trafegar.
(Muito bem, muito bem).
O SR. PRESIDENTE – Continua a hora do
expediente.
O
SR.
ANDRADE
RAMOS
–
Senhor
Presidente,
nesta
data
de
1º
de outubro passa o 122º aniversário do

"Jornal do Comércio", que como o Senado sabe, é
um dos órgãos de opinião pública e de trabalho da
nossa imprensa que, pela longo jornada devem
percorrendo e pelos serviços prestados à Nação, em
todos os setores, bem merece uma palavra de
registro nesta Casa do Parlamento.
O "Jornal do Comércio" que sempre foi dirigido
por personalidade – cuja orientação é claramente
expressa com elevada visão nas suas colunas
editoriais, nas suas "várias", nestes tempos mais
próximos teve à sua frente vultos da estatura de José
Carlos Rodrigues, Félix Pacheco e, hoje, do Dr.
Elmano Cardim, eminentes jornalistas cuidadosos
em colocar os mais importantes problemas
nacionais, em relação à política, à economia e às
finanças, no mais alto conceito e no melhor
desenvolvimento, em face dos próprios elementos
em que se podem expandir, com segurança, em
qualquer dêsses setores.
O SR. IVO D'AQUINO – Muito bem.
O SR. ANDRADE RAMOS – Quem não
reconhece no "Jornal do Comércio", nos domingos,
os serviços que presta à cultura, nas artes, nas
ciências, na literatura, na poesia...
O SR. AUGUSTO MEIRA – V. Excelência
permite um aparte? (Assentimento do orador) – Já
.tive ocasião de dizer que quem não lê o "Jornal do
Comércio" perde metade da alma.
O SR. ANDRADE RAMOS – com páginas e
páginas capazes de instruir, divulgar elementos de
interêsse geral, e ao mesmo tempo, servindo ao
desenvolvimento do ensino, da política, da economia
e das finanças. Tantos problemas de grande
responsabilidade são ali tratados, com elevação de
espírito. Naturalmente, uma ou outra vez podem
receber reparos, mas quem está livre disso?
Entretanto, o que se não pode contestar é a lisura
das: suas atitudes, a honestidade dos seus
propósitos e a grandeza com que sempre se bate e
vê as coisas do interêsse real da nossa pátria.
O SR. NOVAES FILHO – V. Excelência
reune à sua operosidade de parlamentar uma alta
alma brasileira. O nobre colega está rendendo
homenagem a um órgão da imprensa que mais
relevantes; serviços tem prestado ao quadro
nacional.
O
SR.
ANDRADE
RAMOS
–
Obrigado pela bondosa e valiosa cooperação
de
V.
Ex.ª
Acredito,
pois,
que
relembrar,
nesta
hora,
os,
inestimáveis
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serviços que o "Jornal do Comércio" vem
prestando, em 122 anos de sua vida ativa e sem
interrupções é render uma homenagem que o
Senado Federal pode acolher com seu espírito
elevado, porquanto, no velho órgão, vemos um
esteio, uma coluna, um fundamento das idéias
puras da democracia, pleiteando sempre a
liberdade e a justiça.
Quem pode negar os serviços que a
imprensa honesta dá em qualquer nação ao
desenvolvimento da vida e da cultura de um povo?
Se há em nossa imprensa um órgão que, pela sua
linha de conduta reta, mereça menção, o
venerando "Jornal do Comércio" certamente tem
direito a tal homenagem. Nós pois neste elevado
sentido a prestamos aqui, como uma animação e
um apôio para que o venerando periódico continue
cada vez mais devotado em produzir bons frutos
para o país, no qual já tem uma tão longa e digna
existência.
Em certas campanhas que vão contra o
sentimento de popularidade, que muitos tanto
estimam o "Jornal do Comércio" tem procurado
colocar-se na linha mediana em que os interêsses
do povo, os interesses das massas são
defendidos. Nunca se deixou levar, entretanto, por
aquelas fôrças que, pela ação coletiva, podem
dominar ofuscando, por momentos, o interêsses
nacionais; para ressaltarem os interêsses
particulares.
Ainda há pouco, na tão debatida questão,
extensa e contravertida, que foi o aumento dos
vencimentos, em que era forçoso tomar uma justa
posição, vimos o "Jornal do Comércio" procurar,
ponderadamente, mostrar aquele caminho em que
a nação poderia melhor resistir, e, destarte,
assistimos, por suas colunas, a publicação
repetida de palavras meditadas, de sorte a que os
interêsses fundamentais do país não fôssem
extensivamente prejudicados por interesses
particulares, nessa muito difícil hora de inflação de
moeda, e de crédito, devastando a economia e
aumentando as dificuldades.
E' com estas considerações que me
animo a falar ao Senado, manifestando êste
preito,
esta
homenagem
ao
"Jornal
do
Comércio" por tudo quanto tem podido
fazer em bem de país. Assim, acredito
estar traduzindo, nao só meu sentimento
particular,
como,
também,
o
generoso
sentir desta Casa em relação a êste grande
e venerando órgão da nossa imprensa. –

(Muito bem; .muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado) .
O SR. PRESIDENTE – Continua a hora do
expediente.
O SR. CAMILO MERCIO – Senhor Presidente,
completa hoje cinquenta e três anos de existência
fecunda, a serviço do Rio Grande do Sul, o brilhante
órgão "Correio do Povo", dirigido e fundado pelo
inconfundível jornalista Caldas Júnior.
Tem o brilhante órgão da imprensa gaúcha, um
continuador dígno, na figura de seu filho o Dr. Breno
Caldas que sabe honrar a memória do pai e as
tradições daquele periódico.
No Rio Grande do Sul, atravessando várias
campanhas, às vezes, tulmutuosas, sempre se colocou
ao lado da justiça. Perseguido em certas ocasiões,
nunca esmoreceu e, assim, conseguiu situar-se, onde
se encontra até hoje, como um dos órgãos mais
destacados do Brasil e pode-se dizer, líder da imprensa
gaúcha.
No dia de hoje, tenho o prazer de registrar, da
mais alta tribuna do país, êste auspicioso
acontecimento para o Rio Grande do Sul assinalam do
o aniversário daquele jornal.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem).
São sem debates aprovados, em discussão
única, os seguintes pareceres:
PARECER
Nº 999, de 1948
(Da Comissão de Redação de Leis)
A Comissão de Redação junta a êste (anexo
1º) a redação final da emenda do Senado à
Proposição da Câmara nº 15, de 1948.
A título de sugestão, a Comissão apresenta
(anexo nº 2) e redação do projeto de conformidade
com a emenda.
Sala da comissão de redação de Leis, em 28
de setembro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Cícero de Vasconcelos, Relator. –
Augusto Meira – Waldemar Pedrosa. – Ribeiro
Gonçalves.
ANEXO Nº 1 AO PARECER
Redação final da emenda do Senado à Proposição
nº 15, de 1948.
Suprimam-se as palavras:
"...inclusive a de Previdência Social ..."
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ANEXO Nº 2 AO PARECER 999

sistência e as informações necessárias.
Art. 2º E' revogado o artigo 7º do Decreto-lei nº
Redação final da emenda do Senado à 9.825, de 10 de setembro de 1946.
Proposição nº 15 de 1948 conforme a menda
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
supressiva do Senado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida isenção do impôsto
de importação e taxas aduaneiras para um
motor Diesel com os seus pertences, um gerador
elétrico e os respectivos accessórios, vindos
dos Estados Unidos da América do Norte
pelos vapores "Josiah Boyce" e "Loide América", em
1947 e importados pelo Govêrno do Estado de
Sergipe para as instalações elétricas da cidade de
Aracajú.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.

Da Comissão de Redação de Leis.
Em fl. anexa, que a êste acompanha, a
Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei da Câmara, nº 234, de 1948.
Sala da Comissão de Redação de Leis, 28 de
setembro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Augusto Meira, Relator. – Waldemar Pedrosa. –
Cícero de Vasconcelos. – Ribeiro Gonçalves.

PARECER

ANEXO AO PARECER Nº 1.001

Nº 1.000, de 1948

Redação final do Projeto de Lei da Câmara, nº
234, de 1948.

(Da Comissão de Redação de Leis)
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
setmbro d 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Augusto Meira, Relator. – Waldemar Pedrosa. –
Cícero de Vasconcelos. – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO AO PARECER Nº 1.000
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
111, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 1º e 2º do Decreto-lei nº
9.825, de 10 de setembro de 1946, passam a ter a
seguinte redação, respectivamente:
Art. 1º A lotação de adidos militares, navais e
aeronáuticos e adjuntos, que se tornarem
necessários junto às representações diplomáticas
brasileiras no exterior, será fixada e alterada, quando
conveniente, pelo Presidente da República, por
proposta do Chefe do Estado Maior Geral.
Art. 2º As Comissões militares, navais e
aeronáuticas, temporária ou permanentemente em
ação nos países em que haja adidos das
respectivas fôrças armadas, ficarão a êles
subordinadas. No caso, porém de ser o Chefe
da Comissão superior hierárquico do adido, deve
êste colocar-se a sua disposição e prestar-lhe tôda

PARECER
Nº 1.001, de 1948

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São dispensados da consignação
nominativa, para os efeitos do artigo 12, inciso 11, do
Decreto-lei nº 300, de 24 de fevereiro de 1938, os
medicamentos e aparelhos chegados dos Estados
Unidos da América do Norte, pelos vapores "Chinese
Prince" e "Danison Victory", em junho e setembro de
1947, respectivamente, e destinados ao Banco de
Sangue da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Comparecem mais os senhores Senadores:
Pereira Pinto.
Olavo Oliveira.
Cícero de Vasconcelos.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Pedro Ludovico.
Walter Franco.
Arthur Santos.
Ismar de Góes.
Clodomir Cardoso.
Alfredo Neves.
Vespasiano Martins (12).
Deixam de comparecer os senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Vitorino Freire.
Fernandes Távora.
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Georgino Avelino.
Vergniaud Wanderley.
Apolonio Sales.
Góes Monteiro.
Pereira Moacyr.
Attilio Vivacqua.
Bernardes Filho.
Marcondes Filho.
Rodolpho de Miranda.
Filinto Müller.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho.
João Câmara (18).
O SR. PRESIDENTE: — Finda a hora do
expediente, passe-se à:
ORDEM DO DIA
Votação, em segunda discussão, do Projeto nº
21, de 1947, que autoriza a abertura de crédito para
a ampliação do prédio e das instalações e serviços
da Escola Industrial Federal em Belém, Estado do
Pará. (Com parecer número 959, da Comissão de
Finanças, favorável à emenda de plenário).
Vai ser votada em primeiro lugar a emenda.
E' aprovada, a seguinte:

Art. 2º Para ocorrer às despesas com a
execução do art. 1º, poderá ser aberto, pelo
Ministério da Educação e Saúde ou pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, um crédito
especial de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de
cruzeiros), sendo Cr$ 1.700.000,00 (um milhão e
setecentos mil cruzeiros), para a Escola Industrial
de Belém, e Cr$ 1.300.000,00 (um milhão e
trezentos mil cruzeiros), para a Escola Industrial
de Teresina.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Vai à Comissão de
Redação de Leis o Projeto nº 21, de 1947, que
acaba de ser votado.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 254, de 1948, que concede à Santa
Casa de Misericórdia de Uberlândia, Minas
Gerais, o auxílio de Cr$ 1.000.000,00. (Com
pareceres favoráveis, sob ns 982 e 983,
respectivamente, das Comissões de Constituição
e Justiça e de Finanças).
Está sôbre a mesa uma emenda que vai ser
lida.
E' lida e apoiada a seguinte:
EMENDA
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 254, de 1948

Art. 1º – Acrescente-se: à Maternidade
"Odete Valadares, anexa a Casa de Caridade,
Hospital N. S. das Graças, Cr$ 300.000,00; À
Ao Projeto nº 21, de 1947
Assistência Social Vicentina; À Associação
de Assistência à Infância Cr$ 400.000,00
Redija-se, assim, o art. 1º:
(quatrocentos
mil
cruzeiros),
tôdas
de
Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a Sete
Lagoas,
em
Minas
Gerais,
para
ampliar os prédios e as instalações e serviços das conclusão de suas obras respectivas, em partes
Escolas Industriais Federais em Belém, do Estado do iguais.
Pará, em Teresina, do Estado do Piauí e em São
Paulo, do Estado do Maranhão, podendo despender
Justificação
a importância de Cr$ 4.500.000,00 (quatro milhões e
quinhentos mil cruzeiros), fazendo para tal fim a
São grandes e modelares construções,
necessária operação de crédito.
destinadas
a
servir
a
uma
importante
E' aprovado em 2ª discussão, com as zona mineira sediadas na cidade de Sete Lagoas
modificações constantes da emenda aceita, o seguinte: das mais importantes de Minas. Prestarão
relevantes serviços. Na cidade está colocado
PROJETO
o 6º Depósito da Estrada de Ferro Central,
como oficina de reparação, onde trabalham
Nº 21, de 1947
cêrca de dois mil operários, e é um centro
fabril importante. Essas Instituições estão
O Congresso Nacional decreta:
destinadas a prestar serviços a tôda essa
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a população, além de manter uma parte para
ampliar os prédios, Instalações e serviços das pensionistas.
escolas industriais federais de Belém, Estado do
Sala das Sessões, em 1 de outubro de
Pará, e Teresina, Estado do Piauí.
1948. – Mello Vianna.
EMENDA
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O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Não havendo quem queira usar da palavra,
declaro-a encerrada.
O projeto da Câmara nº 254 volta à Comissão
de Finanças, para opinar sôbre a emenda que lhe foi
oferecida.
E sem debate aprovado, em discussão única,
o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 233, de 1948
Autoriza a abertura, pelo Ministério da Educação
e Saúde, do crédito especial de Cr$ 12.860.000,00, para
ocorrer às despesas com o prosseguimento das obras
preliminares necessárias à construção da Cidade
Universitária, da Universidade do Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 12.860.000,00 (doze milhões e
oitocentos e sessenta mil cruzeiros), destinado a:
a) ocorrer às despesas com a desapropriação
da área alodia da Ilha do Fundão, conforme estipula
o Decreto nº 18.077, de 15 de março de 1945,
combinado com o parágrafo único do artigo 1º do
Decreto-lei número 7.563, de 21 de maio de 1945;
b) custear o prosseguimento dos aterros
hidráulicos destinados à unificação e ao saneamento
das ilhas reservadas à construção da Cidade
Universitária, nos têrmos do Decreto-lei nº 7.653,
acima citado;
c) custear os trabalhos de planejamento
urbanísticos e arquitetônicos mais urgentes;
d) atender às despesas com a manutenção do
Escritório Técnico da Cidade Universitária, na forma
do Decreto-lei nº 7.217, de 30 de dezembro de 1944.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Vem à Mesa e é lida a seguinte:
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro não ter votado o Projeto de Lei da
Câmara nº 233, de 1948, por me considerar
impedido na forma regimental.
Sala das Sessões, em 1 de outubro de 1948, –
Ferreira de Souza.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da
Câmara nº 233, de 1948, vai à Comissão de Redação.

Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 186, de 1948, que autoriza o Poder
Executivo a doar, por intermédio do Ministério da
Agricultura, à Sociedade Miguel Couto dos
Amigos do Estudante, sediada em Campo
Grande, uma área de 40 hectares – (Com
pareceres favoráveis, sob ns. 980 e 981,
respectivamente, das Comissões de Constituição
e Justiça e de Finanças, o último com voto em
separado e emenda ao Senador Apolonio Sales,
esta
com
pronunciamento
contrário
da
Comissão). (Pausa).
Nenhum Senhor Senador querendo usar da
palavra, encerro a discussão.
Em votação a emenda da autoria do Sr.
Senador Apolonio Sales, com parecer contrário da
Comissão de Finanças.
É rejeitada a seguinte:
EMENDA
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 186,de 1948
Ao art. nº 1.
Onde se lê:
"autorizando a doar"
Leia-se:
"autorizando a ceder a título precário pelo
período de 10 anos".
É aprovado o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 186, de 1948
Autoriza o Poder Executivo a doar, por
intermédio do Ministério da Agricultura à Sociedade
Miguel Couto dos Amigos do Estudante, sediada em
Campo Grande, Estado de Mato Grosso, uma área
de 40 hectares.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo, por intermédio
do Ministério da Agricultura, autorizado a doar à
Sociedade Miguel Couto dos Amigos do
Estudante, com sede em Campo Grande, no
Estado de Mato Grosso, uma área de quarenta
(40) hectares, na margem da Estrada de Ferro,
pertencente a Fazenda Experimental de Criação
de Campo Grande, da Divisão do Fomento da
Produção Animal do Departamento Nacional da
Produção Animal.
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Parágrafo único. A área referida será
demarcada pela administração da Fazenda
Experimental de Criação de Campo Grande.
Art. 2º A doação autorizada por esta Lei ficará
sem efeito, caso a Sociedade Miguel Couto dos
Amigos do Estudante deixe de iniciar, dentro do
prazo de um ano, as obras de instalação, na área
mencionada, de uma escola de Iniciação Agrícola
para órgãos menores e desamparados, ou não se
encontre a referida Escola em pleno funcionamento
dentro do prazo de cinco anos.
Art. 3º No caso de dissolução ou de extinção
da Sociedade Miguel Couto dos Amigos do
Estudante, a área doada reverterá ao Patrimônio da
União, independente de indenização por benfeitorias
de qualquer natureza nela executadas.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Vai à Comissão de
Redação o Projeto de Lei da Câmara nº 186, de
1948.
Discussão única do Projeto de Resolução nº
11, de 1948, apresentado pela Comissão Diretora
como conclusão de seu Parecer número 985, sôbre
a Indicação número 4, de 1948, do Senador Andrade
Ramos e outros Senhores Senadores, no sentido de
ser colocado no recinto do Senado o busto do exSenador Ruy Barbosa.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sr.
Presidente, não estava presente à sessão do
Senado quando o honrado Senador Andrade Ramos
apresentou e justificou, em palavras muito
aplaudidas,
a
presente
Indicação.
Como
representante da Bahia desejo conste de ata o meu
voto favorável a essa homenagem ao Senador Ruy
Barbosa.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pois não.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Aliás, na
justificação que fiz, lembrei o nome de V. Ex.ª Na
ocasião meu pensamento estava voltado para a
Bahia, de que V. Ex.ª é um dos mais dignos
representantes.
O SR. JOAQUIM PERES: – Apoiado.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Muito
obrigado ao nobre colega pelos generosos conceitos
que acaba de emitir a meu respeito. V. Ex.ª justi-

ficou a indicação a 2 de julho, dia em que não
compareci à sessão por estar cumprindo o dever de,
em pessoa, participar das festividades da maior data
de minha terra.
Noto, Sr. Presidente, que o substitutivo da
Comissão Diretora inova a indicação relativamente à
data em que se concretizaria a homenagem. A
indicação não estabelece dia para a solenidade da
inauguração do busto, e a Comissão Diretora, agora,
propõe cinco de Novembro do ano vindouro,
exatamente quando se comemorará centenário do
nascimento do insigne baiano.
Devo, entretanto manifestar que estaria mais de
acôrdo em que a solenidade fôsse realizada no dia 5
de novembro dêste ano, porque, assim sendo, o
Senado tomaria a si a prioridade na abertura do ciclo
das comemorações do Centenário de Ruy Barbosa.
Já o Instituto da Ordem dos Advogados do
Brasil organizou um programa de comemorações do
Centenário de Ruy, no qual estão incluídos atos e
solenidades que alcançam, por assim dizer, todo o
ano de 1949.
Não devemos, Sr. Presidente, nessas
comemorações, dar a impressão de que
festejaremos apenas a data, quando nos cumpre,
com a data do nascimento de Ruy Barbosa, recordar
tôda a sua uma época em que, durante 50 anos
ininterruptos, encheu com o brilho de sua presença
ocenário político brasileiro.
No Instituto da Ordem dos Advogados do
Brasil ficou estabelecido, por exemplo, que tôdas as
faculdades de direito do País seriam convidadas a
homenagear a memória de Ruy logo ao início dos
cursos letivos de 1949, fazendo com que a aula de
sapiência, de abertura dêsses cursos, fôsse calcada
na obra e na atuação do grande brasileiro.
Na Câmara dos Deputados está em curso um
projeto estabelecendo que a formatura dos bacharéis
em direito de 1949 seja antecipada para a data de 5
de novembro.
Destarte, o Senado prestaria realmente
homenagem ainda mais expressiva, se se
antecipasse, inaugurando, em 5 de novembro dêste
ano, o ciclo das comemorações do Centenário de
Ruy Barbosa, o qual abrangeria, exatamente, o
período de 5 de novembro de 1948 a 5 de novembro
de 1949, quando serão encerradas.
Assim, Sr. Presidente, a única sugestão...
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O SR. PLÍNIO POMPEU: – A Comissão
Diretora decidiu que a data da homenagem do
Senado seria a de 5 de novembro de 1949, em
virtude da impossibilidade de ser o busto feito ainda
êste ano, por escultor idôneo. Isso não quer dizer,
porém, que as comemorações do Centenário de Ruy
deixem de ter início a 5 de novembro próximo.
O Senado poderá festejar a data, ficando a
inauguração do busto para 5 de novembro do ano
vindouro.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sr.
Presidente, aceito a explicação gentilmente oferecida
pelo nobre relator do parecer, Senador Plínio
Pompeu, quanto á impossibilidade material da
execução do busto por escultor idôneo, ainda em
tempo de ser inaugurado a 5 de novembro vindouro.
Nestas condições, não retiro a minha
sugestão, de vez que é de tôda a procedência.
Apenas, em face da explicação de S. Ex.ª, aceito as
razões por que a Mesa, tendo deliberado,
anteriormente, realizar essa inauguração no dia 5 de
novembro dêste ano, se viu constrangida, em face
dos motivos apontados, a adiá-la para 1949.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Com todo
o prazer.
O SR. ANDRADE RAMOS: – De fato, não se
pode fixar data para a inauguração do busto,
justamente pelas dificuldades materiais da escolha
do artista e, bem assim, do tempo necessário a sua
execução. A Comissão Diretora ficou com a
liberdade de se pronunciar. A explicação dada pelo
eminente Senador Plínio Pompeu justifica a
alteração da data, para ser marcada em ocasião
oportuna.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – V. Ex.ª permite
um aparte? (Assentimento do orador) – Dada a
impossibilidade de se realizar a solenidade da
inauguração do busto de Ruy neste recinto, a 5 de
novembro dêste ano, sugeriria que, apesar disso,
fôsse escolhida essa data para a comemoração.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O
Senador Plínio Pompeu no aparte com que há pouco
me honrou, disse nada impedir à Comissão Diretora
do Senado realizar uma comemoração especial no
dia 5 de novembro, dêste ano, abrindo, portanto, o
ciclo das homenagens do Centenário.

Mesmo porque, Sr. Presidente, nunca é
demasiado acentuar que esta foi, por excelência, a
tribuna de Ruy no Brasil.
O SR. JOAQUIM PIRES: – Aliás, a Comissão
de Constituição e Justiça já havia deliberado dar o
nome de Ruy Barbosa à sala onde funciona.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sr.
Presidente, ajuda-me o honrado Senador Joaquim
Pires a lembrança com a declaração de que a
Comissão de Constituição desta Casa já havia
deliberado dar o nome de Ruy Barbosa à sala de
suas reuniões. Assim, teremos conciliado o propósito
de iniciar êste ano as comemorações, efetuando em
5 de novembro de 1948 a solenidade que tem por fim
dar o nome de Ruy Barbosa à sala da Comissão de
Constituição e Justiça.
Era esta, Sr. Presidente, a declaração que
desejava fazer em favor da indicação do honrado
Senador Andrade Ramos, meu velho amigo, a quem
neste momento reitero meus agradecimentos por
haver no dia 2 de julho lembrado o nome de Ruy
Barbosa com referências tão carinhosas à Bahia.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Fico muito
obrigado a V. Ex.ª pela sua bondade.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Era o que
tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador
Plínio Pompeu explicou as razões do parecer da
Comissão Diretora. Para atender melhor ao
objetivo da Indicação, desenvolve-se o Projeto
de Resolução em duas partes. A primeira
autoriza a Mesa a promover a feitura do busto do
grande brasileiro; a segunda fixa a data da
solenidade.
Apresentada a Indicação, diversos artistas
se apresentaram, desejosos de realizar o trabalho,
mas logo desistiram, dada a impossibilidade de
levá-lo a efeito em data próxima. Tendo o ilustre
relator conhecimento dessas dificuldades, sugeriu
a medida que o Senado acaba de ter
conhecimento. A sugestão, caso seja aprovada,
em nada prejudicará outras que venham a ser
formuladas.
S. Ex.ª propôs também na Comissão que, no
dia 15 de novembro, fôsse realizada sessão especial
em homenagem a Ruy Barbosa, ficando de ser o
busto inaugurado no ano vindouro.
Continua a discussão. (Pausa).

– 105 –
Não havendo mais quem peça a palavra, doua por encerrada.
Passa-se à votação, que será feita por partes.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela
ordem): – Sr. Presidente, requeiro o destaque, no
item que vai ser votado, da data de 5 de novembro
do ano vindouro. Assim, votaremos o projeto sem
fixar a data da inauguração do busto.
Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 143, de 1948
No Projeto de Resolução nº 11, de 1948.
Requeiro destaque das expressões "5 de
novembro do ano vindouro" para serem rejeitadas.
Sala das Sessões, em 1 de outubro de 1948. –
Aloysio de Carvalho.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, meu intuito é
deixar indeterminada a data da solenidade porque não
conhecemos ainda o programa das comemorações de 5
de novembro do ano vindouro. Talvez tenhamos uma
sessão conjunta de Câmara, e Senado. Talvez, não
haja, mesmo, oportunidade de uma sessão porque será,
naturalmente, feriado nacional. De modo que ficará,
assim, indeterminada a data da inauguração, que se fará
na melhor oportunidade.
O SR. PRESIDENTE: – O intuito expresso do
nobre Senador Aloysio de Carvalho é deixar
indeterminada a data da solenidade, ficando assim
eliminada essa parte de 5 de novembro do ano vindouro.
Passa-se à votação:
Os Srs. Senadores que aprovam a expressão
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitada.
E' aprovado com exclusão da expressão
destacada, o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 11, de 1948
a) Fica a Comissão Diretora autorizada a
contratar com escultor idôneo o busto em bronze de
tamanho natural do saudoso Senador Ruy Barbosa,
a fim de ser o mesmo colocado
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

na arcada existente em baixo da Imagem de Jesus
Crucificado, em altura a dominar a cadeira do
Presidente, e visível do recinto;
b) que essa solenidade se realize em 5 de
novembro do ano vindouro, em sessão
extraordinária e com a presença de altas
autoridades.
O SR. PRESIDENTE: – Vai à Comissão de
Redação de Leis o Projeto de Resolução que
acaba de ser votado.
Discussão única do veto número 43, de
1948, opôsto pelo Senhor Prefeito do Distrito
Federal do Projeto de Lei Municipal nº 39, de
1948,
que
autoriza
a
concessão
de
uma
subvenção
a
Associação
Brasileira
de Artistas Líricos ao Teatro Experimental
do Negro e ao Teatro dos Estudantes do
Brasil. (Com Parecer nº 987, da Comissão
de Constituição e Justiça, pela aprovação do
veto).
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr.
Presidente, o veto nº 43, opôsto pelo Sr. Prefeito
do Distrito Federal relaciona-se com o seguinte
projeto.
aprovado
pela
Câmara
dos
Vereadores:
"Art. 1º Fica o Prefeito do Distrito Federal,
autorizado a conceder à Associação Brasileira de
Artistas Líricos, para a organização e efetivação
de temporada lírica com artistas nacionais, a
subvenção de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil
cruzeiros),
Cr$
50.000,00
(cinquenta
mil
cruzeiros) ao Teatro Experimental do Negro; Cr$
50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) ao Teatro dos
Estudantes do Brasil, por conta da verba 100 –
Código 8.994 – 3.320 – da consignação
"Subvenção e Auxílios" da Lei Orçamentária
vigente (Lei nº 65, de 19 de novembro de
1947).
§ 1º O pagamento da subvenção será
efetuado logo após a realização de cada espetáculo,
providenciando, nesse sentido, o órgão competente
da Prefeitura.
§ 2º Para receber as respectivas subvenções
o Teatro Experimental do Negro, o Teatro do
Estudante do Brasil realizarão, nesta Capital,
temporadas de teatro popular com música e artistas
nacionais.
Art. 2º No repertório da Temporada Lírica
de que trata o artigo 1º desta lei, deverão
constar duas operas no mínimo, de Car-
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los Gomes, bem como uma ópera inédita de
compositor nacional.
Art. 3º Para execução dessa temporada que
deverá ser realizada em teatro eminentemente
popular, com o número de vinte récitas, prestará a
Prefeitura do Distrito Federal sua colaboração, por
intermédio do Departamento de Difusão Cultural, da
Secretaria de Educação, no que se refere a coros,
orquestra, bailados e cenários devendo a A. B. A. L.
remunerar, na forma da legislação vigente os
elementos dos corpos estáveis do Teatro Municipal
que prestarem concurso à respectiva temporada.
Art. 4º A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação revogadas as disposições em
contrário".
O Sr. Prefeito opôs o veto ao projeto
apresentando duas ordens de considerações. Em
primeiro lugar veta o § 1º do art. 1º por entender
que a subvenção deve ser paga de uma só vez.
Se o projeto diz que o pagamento será efetuado
logo após a realização de cada espetáculo –
entende o Chefe do Executivo Municipal – já não
se trata apenas de uma subvenção, mas de
várias.
A segunda razão é que, na opinião de S.
Ex.ª o caráter imperativo do projeto retira do
Prefeito a prerrogativa que a Lei Orçamentária lhe
confere na rúbrica, "auxílios a diversos", visto,
como de acôrdo com tal dispositivo, o Executivo
pode, a seu critério, distribuir as verbas a várias
sociedades artísticas.
Não me parece assista razão a S. Ex.ª o Sr.
Prefeito do Distrito Federal. Antes no entanto, de
entrar na análise dos motivos do veto, vou examinar
o mérito do projeto e o que êle significa para o nosso
meio artístico.
Não se cogita, de experiência. A expressão
"Teatro Experimental" não quer dizer que ainda
se esteja imaginar um empreendimento. Não.
Trata-se
de
três
entidades
que
já.
demonstraram publicamente, verdadeira pujança
de valores.
O Teatro Experimental do Negro já se impôs
no Rio de Janeiro através de figuras notáveis. Entre
nossos artistas pretos, encontramos elementos
situados no mesmo plano dos melhores atores
nacionais, de côr branca. E' certo que citando
alguém, outros poderão ficar melindrados, mas, não
podem
ser
esquecidas
duas
figuras
do-

Minantes; Agnaldo Camargo e Abdias do
Nascimento, incontestàvelmente, artistas notáveis e
alma do Tatro Exprimental do Negro.
Tive oportunidade, na Assembléia Nacional
Constituinte, ao combater os preconceitos raciais, de
devolver a tese de que, quando aos negros se dão
condições idênticas às proporcionadas aos brancos
ou componentes de outras raças, verifica-se a
atualização de tôdas essas capacidades em estado
potencial, porquanto, em substância, somos todos
iguais. Todos temos as mesmas faculdades. Não há
raças superiores nem inferiores e, no sentido de uma
democracia que não reconhece fronteiras nem linhas
raciais, considero qualquer indivíduo como
representante digno da espécie humana. Isso tudo
nos leva a valorizar o Teatro Experimental, que já é
uma realidade.
Todos testemunhamos a revelação dêsse
artista, jovem notável que é Sérgio Cardoso, na
admirável interpretação do Hamlet, e também à
afirmação da nossa arte lírica, dando artistas em
abundância e não concretizada, ainda apenas por
falta do elemento econômico.
Todos reconhecemos, quanto à finalidade, que
o projeto, é da máxima elevação, tanto mais quanto
compete ao Poder Público favorecer e imcrementar
a cultura coletiva.
Vejamos agora, Sr. Presidente, as razões do
veto.
No parecer do meu eminente amigo, Senador
Aloysio Carvalho são devidamente estudadas. S.
Ex.ª não encontra procedência nêsses argumentos.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Efetivamente não têm procedência alguma.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Reconhece
até que essa forma de pagamento é uma cautela.
Tenho para mim que não assistem razões ao
Sr. Prefeito quando diz que serão muitas as
subvenções, e não sòmente uma. Ao contrário, é
apenas uma, com certa modalidade de pagamento.
A subvenção e, indiscutivelmente, uma só.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O que o
projeto estabelece é a modalidade de pagamento,
que resguarda, até os interêsses do erário nacional,
porque será paga a subvenção na proporção dos
espetáculos realizados.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – A segunda
razão
apresentada
pelo
Senador
Aloysiode
Carvalho
Filho
é
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apenas uma questão, acredito, de interpretação, e
suponho mesmo que S. Ex ª, o Sr. Prefeito, a
apresentou, talvez por motivo de suscetibilidade
individual, porque o Orçamento lhe dava
determinadas prerrogativas.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A
subvenção teria de correr por conta daquela verba
destinada a auxílios, a critério do Prefeito...
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O Sr.
Prefeito mesmo disse não gostar da forma
imperativa: "Fica o Poder Executivo autorizado..."
Essa forma, porém, é comum; nós a encontramos
em diversas leis, mesmo quando se referem a
prerrogativas outorgadas ao Sr. Presidente da República:
"Fica o Sr. Presidente da República autorizado..." – sem
que vá nisso menosprezo algum à dignidade o cargo nem
à pessôa que, no momento, o exerce.
Por outro lado, não se trata de olvidar
atribuições do Sr. Prefeito, porque, se a Câmara dos
Vereadores concedeu essa subvenção, é porque tal
quantia será acrescida àquela que foi pedida pelo Sr.
Prefeito. Ela não consta da proposta orçamentária,
de sugestão da Câmara dos Srs.Vereadores.
O Senado, pela voz de representantes dos
diversos partidos, já estabeleceu norma para o
estudo desses vetos, que deve cingir-se à sua
constitucionalidade e ao interêêsse da União ou do
Distrito Federal.
Ora, êste veto está perfeitamente dentro das
normas constitucionais, não é contrário à Lei
Orgânica do Distrito Federal e, como acabamos de
demonstrar, em vez de atentar contra os interêsses
locais, preenche uma alta finalidade educativa.
Por isso, Sr. Presidente, faço um apêlo ao
Senado para que rejeite o veto nº 43 (Muito bem;
muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*): – Sr.
Presidente, subscrevo tôdas as referências feitas
pelo ilustre Senador Hamilton Nogueira sôbre o
Teatro Experimental do Negro e o Teatro dos
Estudantes do Brasil.
Estou de acôrdo, plenamente, com os
resultados
magníficos
obtidos
pelos
dois
empreendimentos, em favor do aperfeiçoamento da
arte teatral brasileira.
Meu parecer ao veto do Sr. Prefeito é
favorável, apenas, num ponto:
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

quando S. Ex.ª o justifica pela necessidade de
aplicar a subvenção concedida na lei da Câmara dos
Vereadores, na medida dos recursos que ainda
possam ser utilizados dentro das verbas citadas na
proposição objeto do veto.
S. Ex. ª apenas vetou o § 1º em que se diz
que o pagamento da subvenção será efetuada logo
após a realização de cada espetáculo. Laborou S.
Ex.ª num equívoco, julgando que as disposições
criam tantas subvenções quantos forem os
espetáculos.
No meu parecer está revelado que se a
subvenção é de 600 mil cruzeiros e se o projeto
manda pagar ao têrmo de cada espetáculo, é
simples modalidade de pagamento. Teria que ser,
dentro do total dos espetáculos contratados,
calculadas as parcelas correspondentes a cada
espetáculo e que somassem 600 mil cruzeiros.
Demonstrei mesmo, no meu parecer, como a
modalidade de pagamento beneficia...
O
SR.
HAMILTON
NOGUEIRA:
–
Perfeitamente.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...o erário
municipal. Ao estabelecer o art. 3º que a temporada
lírica deverá ser, de vinte récitas, aqueles que
tivessem completado a temporada e não
alcançassem o número de espetáculos combinados,
evidentemente só receberiam a subvenção
correspondente a tantos quantos, realmente,
houvessem realizado. Assim, a Prefeitura não
pagaria subvenção por espetáculo que não tivesse
sido efetuado.
Entretanto, o Sr. Prefeito justifica que estando
no fim do exercício financeiro a subvenção seria por
conta da verba 100, etc.; vetando êsse artigo, S. Ex.ª
ficaria com mais liberdade para dá-la de acôrdo com
as disponibilidades da verba.
Neste ponto, concordo com S. Ex.ª. Estamos,
realmente, na conclusão do exercício financeiro. Esta
eventualidade poderia ter sido prevista no próprio
projeto da Câmara dos Vereadores.
Acontece, porém, que o projeto simplesmente,
autoriza o Prefeito. Não obriga S. Ex.ª a efetuar a
subvenção.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Permite V.
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador) Conforme
tive ocasião de dizer a expressão "fica autorizado" é
da técnica legislativa.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Foi o que
acabei de salientar.
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O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E' questão
apenas de interpretação. Quero crer, – como o meu
nobre amigo acaba de demonstrar – que o projeto
não atenta contra a Constituição, nem contra a Lei
Orgânica Municipal, nem, ainda, contra os interêsses
do Distrito Federal. Foi a norma estabelecida pelo
Senado.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sr.
Presidente, ia-me escapando êste ponto do
discurso do nobre Senador Hamilton Nogueira.
Meu parecer se não é rigorosamente anterior é
contemporâneo da decisão do Senado, de só
aceitar os vetos do Senhor Prefeito, quando firam
a Constituição, ou os interêsses do Distrito
Federal.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Ou a Lei
Orgânica.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Neste
passo, evidentemente, não poderia estar de acôrdo
com a nova orientação adotada pelo Senado, nos
têrmos dos esclarecimentos prestados pelo honrado
Senador Sr. Arthur Santos, orientação manifestada
na rejeição, há poucos dias, de um veto do Sr.
Prefeito.
Eram, estas, Sr. Presidente, as explicações
que desejava dar no momento em que se vai votar
meu parecer, pela aprovação do veto. (Muito bem;
muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Mais nenhum, Sr. Senador querendo usar da
palavra, declaro-a encerrada.
Vai ser lido o projeto vetado.
PROJETO Nº 39
Da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal
Art. 1º Fica o Prefeito do Distrito Federal,
autorizado a conceder à Associação Brasileira de
Artistas Líricos, para a organização e efetivação de
temporada lírica, com artistas nacionais, a
subvenção de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil
cruzeiros), Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros);
ao Teatro Experimental do Negro; Cr$ 50.000,00
(cinquenta mil cruzeiros); ao Teatro dos Estudantes
do Brasil, por conta da verba 100 – Código 8.994, –
9.320 – da consignação "Subvenção e Auxílios" da
Lei Orçamentária vigente (Lei nº 65, de 19 de
novembro de 1947).
Parágrafo
1º
O
pagamento
da
subvenção será efetuado logo após a rea-

lização de cada espetáculo, providenciando, nesse
sentido, o órgão competente da Prefeitura.
Parágrafo 2º Para receber as respectivas
subvenções o Teatro Experimental do Negro, e o
Teatro do Estudante do Brasil realizarão, nesta
Capital, temporadas de teatro popular com música e
artistas nacionais.
Art. 2º No repertório da Temporada Lírica de
que trata o artigo 1º desta lei, deverão constar duas
óperas no mínimo, de Carlos Gomes, bem como
uma ópera inédita de compositor nacional.
Art. 3º Para execução dessa temporada que
deverá ser realizada em teatro eminentemente
popular, com o número de vinte récitas, prestará a
Prefeitura do Distrito Federal sua colaboração, por
intermédio do Departamento de Difusão Cultural, da
Secretaria de Educação, no que se refere a coros,
orquestra, bailados e cenários, devendo a A. B. A. L.
remunerar, na forma da legislação vigente, os
elementos dos corpos estáveis do Teatro Municipal
que prestarem concurso às respectivas temporadas.
Art. 4º A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação.
Os Senhores que aprovam o veto opôsto pelo
Sr. Prefeito do Distrito Federal ao Projeto nº 39, da
Câmara Municipal, queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia, vou
encerrar a sessão. Designo para a da próxima
segunda-feira, 4 de outubro, a seguinte:
ORDEM DO DIA
Discussão
preliminar
(artigo
135
do
Regimento) do Projeto de Lei do Senado nº 20, de
1948, que institui bolsas de estudo para a formação
de especialistas em Geologia e técnica de
combustíveis e dá outras providências, (Com
Parecer nº 986, da Comissão de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade).
Discussão único do Projeto de Lei da Câmara
nº 270, de 1948, que modifica os artigos 4º 5º do
Decreto-lei nº 5.476, de 14 de junho de 1943 e dá
outras providências. (Com Parecer favorável, sob nº
990, da Comissão de Constituição e Justiça).
Discussão única do Parecer número
989,
de
1948,
da
Comissão
de
Constituição e Justiça, que propõe o ar-
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quivamento do ofício S-58, de 1948, em que o
Presidente da Câmara dos Vereadores do Distrito
Federal solicita o pronunciamento do Senado sôbre
motivos que expõe em documentos anexos, a
respeito de resoluções legislativas oriundas dos
projetos números 15 e 17, de 1948, daquela Casa.
Discussão única do veto nº 44, opôsto pelo
Prefeito do Distrito Federal a dispositivos do Projeto
de Lei Municipal nº 19-A, de 1948, que visa à
construção de um hospital para cegos e doentes dos
olhos. (Com parecer nº 988, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela aprovação do veto. salvo
no tocante ao artigo 3º do Projeto).
Levanta-se a sessão às 15 horas e 55
minutos.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. SENADOR
FERREIRA DE SOUZA NA SESSÃO DE 27 DE
AGOSTO DE 1948.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr. Presidente,
na assentada da Comissão, de Finanças, em que se
discutiu o projeto em debate, reivindiquei para a
Comissão de Constituição e Justiça o direito de opinar
sôbre questões de legalidade e constitucionalidade,
sem que as suas sugestões ou emendas, neste
particular, pudessem sofrer análise posterior de
qualquer outra Comissão. Sustentei que a solução
contrária importa em quebra de equilíbrio entre as
diversas corporações técnicas, mas não fui ouvido.
Essa a razão pelo qual sou obrigado a
defender o parecer proferido pela primeira e por mim
redigido.
Dedicou ela a êste projeto muito do seu tempo
e das suas cogitações. Examinando-o, com o maior
cuidado, deu-lhe a sua colaboração mais sincera e
mais apurada chegando à conclusão, no tocante ao
artigo
1º,
de
que
êle
está
ferido
de
inconstitucionalidade absoluta. Traindo, como trai, à
um velho hábito de legislar do regime ditatorial, passa
tal artigo por cima da Lei Magna ao estabelecer que a
Comissão do Vale do São Francisco, por êle criada
para se executar o disposto no artigo 29 do Ato das
Disposições
Constitucionais
Transitórias,
não
sòmente gozará de autonomia administrativa, mas
ficará imediatamente subordinada ao Presidente
da República, acrescentando que os atos dêste
a ela referentes, serão referendados pelo

Ministro da Justiça e dos Negócios Interiores.
Não contesto, Sr. Presidente, nem discuto a
excelência das intenções dos seus autores. Contesto
apenas e discuto a sua constitucionalidade. Os
pareceres de legisladores notáveis, mas não juristas,
da Comissão de Finanças e da Comissão de Viação
e Obras Públicas, não tiveram o condão de abalar os
argumentos que empregamos.
Não vai nisso o menor desaprêço aos
eminentes prolatores dêsses votos. Visa a defender
a competência especial de uma Comissão e a
acautelar as normas constitucionais contra os
desvios de um arbítrio – bom ou mau, pouco importa,
– muito comum nos tempos anteriores. E' de tal sorte
que, declarando o projeto depender a Comissão do
Vale de São Francisco exclusivamente do Presidente
da República, apela para o Ministro da Justiça e dos
Negócios Interiores, no sentido de referendar os atos
a ela relativos. Não encontrando meio de sair dêsse
impasse, a egrégia Comissão de Finanças tornou os
atos do Presidente referendáveis por ministros que
nada têm que ver com êles.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Essa subordinação
não foi mantida.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Foi apenas
agravada.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Porque Vossa Ex.ª
diz que foi agravada? A Comissão de Finanças não
podia, afinal, estabelecer a organização do Serviço?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª
permitirá que continui, porque o que está escrito no
substitutivo da Comissão de Finanças é mais do que
êrro, chega a ser um dislate.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Excelência
permite um aparte?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Com todo o
prazer.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Excelência está
fazendo uma crítica à Comissão de Finanças, como
se ela tivesse violado a Constituição. Estimaria que
mostrasse qual a infringência da Carta Magna,
resultante do voto da Comissão.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Na opinião do
orador, é a subordinação da Comissão diretamente à
Presidência da República.
O SR. IVO D'AQUINO: – S. Excelência deve
apontar o texto constitucional que foi violado. É isto
que quero ouvir em primeiro lugar.
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O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se V. Ex.ª
esperar, ouvirá.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Fará também o
favor de indicar qual o dislate da Comissão de
Finanças.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Está no
parágrafo único do artigo 1º do substitutivo, onde se lê
que a Comissão do Vale do São Francisco fica
diretamente subordinada ao Presidente da República,
que os seus atos serão referendados pelos titulares
dos Ministérios, conforme a matéria regulada.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Isso é simples
matéria de organização de serviço, que V. Ex.ª
parece desconhecer.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E' possível,
V. Ex.ª, porém, a conhece muito bem.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Quero, entretanto,
dizer a V. Ex.ª que não podia estar subordinada ao
Ministério da Justiça, mas a todos os Ministérios
interessados.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E porque
desconhece essa organização, é que talvez me
tenha excedido ao considerar um dislate a nova
sugestão da Comissão de Finanças.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Excelência não
deveria empregar a expressão "dislate", referindo-se
a uma Comissão técnica como a de Finanças.
O SR. IVO D'AQUINO: – A praxe, já antiga no
Brasil, é que, quando se trata de ato referente a
organização não subordinada diretamente a
determinado Ministério, quem referenda o ato é o
Ministro da Justiça.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não conheço a
praxe antiga; até porque essa ausência de subordinação
de um serviço público a um ministério só se verificou na
época dos poderes ditatoriais, do govêrno de fôrça, não
limitado por leis. Se V. Ex.ª me apontar ...
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Qual o govêrno de
poderes não limitados por leis?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ... sob o
regime de qualquer constituição, a criação de órgão
especial com essa latitude, subordinado diretamente
ao Presidente da República, terá fora de campo êste
seu adversário.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – E onde está então
a autonomia que V. Ex.ª quer subordinada aos
Ministérios?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se V.
Ex.ª
discutir
com
um
pouco

mais de calma, talvez possamos chegar a acôrdo.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – E' o que eu peço a
V. Ex.ª: discutir com calma e não atribuir dislates à
Comissão de Finanças.
O SR. IVO D'AQUINO: – E a prova disso,
onde está?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Começa
por ter ela, em se tratando de matéria
constitucional, interferido na competência da
Comissão de Constituição e Justiça. Depois, a
sua deliberação do ponto de vista constitucional,
é uma ironia.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Excelência deve
apontar êsse êrro.
O SR. FERREIRA DE SOUSA: – Tivesse V.
Ex.ª consultado o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e, talvez houvesse encontrado
os fundamentos desta conclusão.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª deve dizer ao
Senado qual o êrro em matéria constitucional.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Gostaria me
permitisse V. Ex.ª o prosseguimento do discurso,
cujo plano deve ser meu.
O SR. IVO D'AQUINO: – E' que V. Ex.ª
afirmou a inteira ignorância da Comissão de
Finanças nessa matéria e de suas próprias
atribuições. Disse ainda que ela cometeu um êrro,
que feriu a Constituição. Desejo que Vossa
Excelência se explique.
O SR. JOSÉ AMERICO: – A Comissão de
Finanças tem competência para a organização de
serviço.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não afirmei
a ignorância da Comissão de Finanças: salientei
haver ela invadido as atribuições da Comissão
de Constituição e Justiça para contrariar
expressamente uma das emendas apresentadas por
essa Comissão em matéria da sua competência
exclusiva.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª deveria dizer
específica, e não exclusiva.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Digo
exclusiva, e não específica.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não posso concordar
com V. Ex.ª, porque em matéria de ordem
constitucional, tôdas as Comissões têm o direito de
opinar, como qualquer dos Senadores. E' assunto
que está no alcance de todos os membros desta
Casa.
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O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Concordo
em que cada Senador tem o direito de opinar. Mas,
quanto às comissões, o Regimento é expresso.
Quando
se
argui
qualquer
matéria
de
inconstitucional, deve ser ouvida a Comissão de
Justiça.
O SR IVO D'AQUINO: – Mas nenhuma
Comissão
está
impedida
de
examinar
a
constitucionalidade de qualquer assunto.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não tem
nenhuma razão de ser, nem nenhuma importância
saber quem discute e quem não discute a
inconstitucionalidade.
Inicialmente, a Comissão de Finanças
resolveu contrariar uma emenda da Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. ISMAR DO GÓES: – A Comissão de
Finanças não contrariou uma emenda; apresentou
um substitutivo.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Essa não é a
matéria do debate em que me empenho. Peço a V.
Ex.ª desculpar, mas o de que se trata é de um artigo
inconstitucional do substitutivo.
Já não me interessa a possibilidade de choque
entre as duas comissões que o regimento não
permite, evitando a luta entre dois órgãos técnicos.
Sr. Presidente, dizia eu que o artigo 1º do
projeto da Câmara, confirmado, desenvolvido, ou
ligeiramente modificado no parágrafo único do art. 1º
pela Comissão de Finanças é rigorosamente
inconstitucional. E a inconstitucionalidade está no
fato da subordinação direta da Comissão do Vale do
São Francisco ao Presidente da República, na sua
retirada à jurisdição de qualquer dos Ministérios.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Vários Ministérios
intervêm, ora referendando, ora constituindo
conselhos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ... no
constituir
corporação
à
parte,
indene
à
superintendência de qualquer Secretaria de Estado,
cuja existência é, rigorosa e expressamente, prevista
na Constituição, como necessária à organização dos
serviços públicos.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Os Ministérios
intervêm, ora referendando, ora constituindo
conselhos técnicos criados pelas Comissões, e
assim por diante.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Os
meus
parcos
conhecimentos
de
direito
(não
apoiados)
não
me
levam

a ver inconstitucionalidade apenas quando a letra da
lei fôr diametralmente oposta à da água
constitucional.
Na boa lição dos mestres deve o intérprete
procurar na Constituição como noutros códigos os
seus princípios básicos, nempre diretamente
definidas suas palavras. De sorte que a
inconstitucionalidade pode existir em relação
a tais princípios emergentes do sistema
constitucional. Foi esta uma das grandes teses
firmadas
pelo
notabilíssimo
Marshall,
no
célebre caso Barbury x Madson, que inaugurou o
julgamento juridicional da inconstitucionalidade das
leis.
O SR IVO D'AQUINO: – Foi consequência de
artigo da Constituição americana que tratava da
matéria de taxação.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Marchall
chegou até onde ninguém havia chegado.
Não há artigo na Constituição americana que
atribui
ao
Judiciário,
o
julgar
a
constitucionalidade das leis. Foi interpretação
construtiva do grande juiz.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª deve ter em
vista que o nosso sistema constitucional é rígido.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vou, agora,
demonstrar ao Senado em que se baseou a
Comissão de Constituição e Justiça, ao subscrever
unânimemente, o parecer que ali proferi como
relator.
A Constituição Federal, quando estabelece a
organização dos poderes dividindo-os, de acôrdo
com a doutrina clássica, em Legislativo, Executivo e
Judiciário, prevê a organização de cada um,
determina o quadro das respectivas atividades e
estipula os meios que constituem os freios e
contrapesos a que se referem autores norteamericanos e ontem, em brilhante discurso,
lembrou o nobre colega e amigo Senador Arthur
Santos.
Pelo seu art. 78, o Poder Executivo é exercido
pelo Presidente da República.
Adiante consigna o art. 90.
"O Presidente da República é auxiliado pelos
Ministros de Estado".
O SR. IVO D'AQUINO: – Exatamente.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vale dizer,
a Constituição quer que tôda a administração
do País se organize tendo em vista o Chefe
– Presidente da República – e os seus auxi-
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liares de imediata confiança – os Ministros de
Estado.
O SR. IVO D'AQUINO: – Dá licença V. Ex.ª
para um aparte?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Peço ao
ilustre colega permita concluir o meu pensamento.
Em exposição desta natureza o diálogo perde
interêsse.
Por esta razão, no julgamento do recurso
atinente à reclamação do Procurador da República, a
respeito da Constituição de São Paulo, se me não
engano, o Sr. Ministro Castro Nunes – cuja
autoridade não decorre simplesmente do fato de
compôr a mais alta Côrte Judiciária do País, mas é
calcada e alicerçada numa das maiores culturas
de Direito Constitucional do Brasil, sustentou que
os Ministros de Estado fazem parte do Poder
Executivo.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Até aí não há
novidade.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Ora, se
temos um Poder Executivo, compôsto do Presidente
da República, como seu Chefe, e dos Ministros de
Estado, como seus auxiliares imediatos e
necessários, é de concluir que tôda a organização de
serviços deve acompanhar tal divisão: ser dirigida
pelo Presidente da República, subordinados aos
respetivos Ministros de Estado.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Depende da
natureza. Um serviço, por exemplo, que se relacione
com diversos Ministérios, não pode ficar subordinado
a um único.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não fica aí a
ilação.
O art. 91, I da Lei Magna, defere aos Ministros
de Estado o ato de referendar os atos do Presidente
da República.
Que atos deve referendar o Ministro?
O SR. JOSÉ AMERICO: – Os que disserem
respeito à sua pasta.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Os que
couberem nas atribuições e funções dos seus
ministérios, relativa-vos a serviços a êles
subordinados.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Não conhece. V.
Ex.ª atos do Poder Executivo, decretos referendados
por vários Ministros?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Conheço
muitos. Chegarei a êles. Não tenha V.
Ex.ª
cuidado.
Não
argu-

mento de má fé. Não me move qualquer
preocupação de ordem pessoal.
O SR. JÓSÉ AMERICO: – Uma coisa é
argumentar de má fé; outra, com paixão.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Há quem
confunda paixão com convicção. E é bem possível
que o vigor com que procuro defender que a Lei das
Leis dê essa impressão.
O SR. JOSÉ AMERICO: – A organização do
serviço não poderia ficar subordinada só ao Ministro
da Viação. Depende de vários ministérios.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – A
pluralidade será grandemente prejudicial.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muitos
serviços se entendem com diversos Ministérios, mas
estão subordinados a um só.
O SR. IVO D'AQUINO: – Permite V. Ex.ª um
aparte? (Assentimento do orador). Pelo argumento
de
V.
Excelência
as
autarquias
seriam
inconstitucionais.
O SR. FILINTO MÜLLER: – As autarquias
estão subordinadas a um Ministério.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Perdôem-me
os eminentes colegas ter de retomar o fio dos
argumentos, cortando o diálogo.
Declara ainda a mesma Constituição, no art.
93, parágrafo, finito, que os Ministros de Estado são
responsáveis pelos atos que assinarem juntamente
com o Presidente da República, ou que, por ordem
dêste praticarem.
Por que esta responsabilidade? Porque o
referendum não é ato formal, não é a simples
satisfação de uma condição adjetiva; mas ato de
colaboração na atividade do Poder Executivo ato
complementar necessário.
Se não há responsabilidade política ou
criminal sem culpa, sem uma participação voluntária
no ato, não se compreende o referendum como um
simples expediente.
Ora, como se pode responsabilizar um
Ministro por um referendum a respeito de serviço não
subordinado à sua direção, de uma organização com
a qual nada tem que ver, em que não influe, não
interfere por forma alguma?
A Constituição de 1946, a exemplo da de
1934, mudou, de certa forma, o sistema de
colaboração entre os poderes autônomos da
Republica.
Na de 1891, a autonomia era, tanto
quanto
possível,
absoluta.
Não
havia
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possibilidade de intromissão de um poder noutro. Os
atos legislativos passavam pelo Poder Legislativo:
iam depois à sanção. Eram fases mais ou menos
desligadas no tocante às pessoas nêles
interessadas.
A Constituição de 1934, porém, concedendo
um pouco a nós, parlamentaristas, admitiu a
presença dos Ministros no Parlamento, presença não
sòmente voluntária, mas obrigatória, mediante
requerimento de qualquer das Casas ou, até, das
suas Comissões, tudo sob pena de responsabilidade.
Para que? Para que os Ministros lhes
prestassem informações a propósito dos serviços ao
seu cargo, sob a sua responsabilidade. Não
compreendeu a irresponsabilidade quase absoluta o
primeiro Código Supremo republicano, de secretário,
de mero e exclusivo secretário do Presidente da
República.
A Constituição quer que o Parlamento exerça
fiscalização constante sôbre a própria administração.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Julga V. Excelência
que o substitutivo exclui esta responsabilidade?
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Perfeitamente.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Não exclui, porque
todo ato depende do referendo do Ministro. V.Ex.ª
está confundindo responsabilidade com a parte
executiva, inerente ao Presidente da República; está
confundindo a parte executiva do Chefe da Nação,
com a parte da responsabilidade do govêrno em que
intervêm os Ministros.
O sistema adotado pelo substitutivo prevê
essa responsabilidade, porque os atos do Presidente
da República dependem de referendum, dos
Ministros interessados.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E' possível
que, por defeito de métodos ou falha natural de
minha capacidade expositiva, esteja eu fazendo
confusão, ou seja, não distinguindo entre execução e
responsabilidade.
A mim parece haver declarado antes o que
entendo seja responsabilidade e qual a base da
responsabilidade.
Disse o nobre e probo Senador José Americo
que o fato de referendarem os Ministros os atos do
Presidente da República cobre tôda essa exigência
constitucional.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Eu queria dizer que
o referendum fixa a responsabilidade de cada um.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Concluindo
meu
raciocínio,
pergunta-

ria: que Ministro – se o serviço dêle não depende,
não está subordinado à sua direção – pode ser
convocado a comparecer ao Parlamento, para
prestar informações ou dar explicações sôbre as
obras do Vale do São Francisco?
O SR. JOSÉ AMERICO: – Depende de todos
aqueles a quem interessar o serviço.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Nenhum,
evidentemente.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Não será o Ministro
da Justiça?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Êsse apenas
referenda os atos do Presidente da República. O
serviço fica inteiramente autônomo. A função do
Ministro, estatuída, tanto no projeto da Câmara dos
Deputados, como no substitutivo da Comissão de
Finanças, é simplesmente formal, de apôr sua
assinatura num ato do Presidente da República.
O SR. JOSÉ AMERICO: – E a prestação de
contas ao Senado?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não consta
do projeto. O Serviço é subordinado diretamente ao
Presidente da República, por forma que nenhum
Ministro nele intervém.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Está prevista uma
prestação de contas dos serviços da comissão. Pode
ser por qualquer ministério.
O SR. FEREIRA DE SOUZA: – Por intermédio
de qualquer ministério, não. A Comissão não tem
existência constitucional e não pode ser convocada
pelo Senado ou pela Câmara para prestar
informações.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Há a forma das
entidades autárquicas.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Aqui não se
trata de entidade autárquica. Se a Comissão de
Finanças, mantendo o plano do projeto vindo da
Câmara dos Deputados, com o apôio valioso da
Comissão de Viação e Obras Públicas ambas
erguendo-se contra a interpretação m matéria
jurídica, da Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara – tivesse proposto a criação de uma
instituição autárquica, a discussão mudaria de
centro.
O SR. HENRIQUE NOVAES: – No particular,
copiamos o projeto que veio da Câmara dos
Deputados...
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não estou
dizendo outra coisa.
O SR. HENRIQUE NOVAES: – ... que,
estudou o assunto.
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O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não
obstante a simpatia e a consideração que tenho por
V. Exx ª – e o meu nobre colega sabe não se tratar
de simpatia ou consideração formais ou
momentâneas, – V. Ex.ª me permitirá dizer que,
quando o projeto veio da Comissão de Viação e
Obras Públicas e foi à Comissão de Finanças, já
estava com o parecer a emenda da Comissão de
Constituição e ustiça, em que se discutia a
constitucionalidade do dispositivo. Vale dizer: quando
as duas comissões se manifestaram, fizeram-no
contrariando completamente a interpretação dada
pela Comissão de Constituição e ustiça.
Essa questão, porém, apresenta pouca
importância no julgamento do assunto.
O SR. DURVAL CRUZ: – O Senador Apolonio
Sales lealmente comunicou à Comissão de Finanças
que V. Excelência pensava dessa forma e fêz
referência ao parecer da Comissão de Constituição e
Justiça. A Comissão de Finanças entendeu que lhe
cabia tomar a orientação que adotou. Na votação, o
dispositivo a que V. Ex.ª se refere foi aprovado por
unanimidade.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Dizia eu, Sr.
Presidente, que, se não subordinarmos os serviços a
um Ministério, êles ficarão fora da fiscalização do
Poder Legislativo. Não haverá quem compareça
perante a Câmara ou o Senado para dar informações
ou exxplicações. Não é possível dividí-los pelos
diversos Ministérios. Quando quisermos saber da
situação do Vale do São Francisco, hão de convir os
meus nobres colegas em que será inteiramente
absurdo chamar ao Senado ou a Câmara dos
Deputados os dez ou doze Ministros existentes para,
em uma hora, submetê-los à arguição.
O SR. IVO D'AQUINO: – Pelo argumento de
V. Ex.ª, se êsse órgão não fôr autônomo os Ministros
terão que administrar em tôdas as pastas.
O SR. JOSÉ AMERICO: – O que seria
tumultuar o serviço.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não seria
tumultuar. VV. Excias. é que estão querendo
sustentar uma coisa que não encontra apôio na
Constituição.
O SR. IVO D'AQUINO: – Seria necessário um
Conselho de Ministros.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Seria preciso
subordinar o serviço, diretamente e ao tempo, aos
Ministérios da Viação, da Fazenda e da Agricultura.

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Realmente,
um dos argumentos da Comissão de Constituição e
Justiça é êste de não querer subordiná-lo a vários
Ministérios.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Quer subordiná-lo
ao Presidente da República.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O nobre orador
permite um aparte? (Assentimento do orador) – Sem
dúvida alguma, a tese é sedutora; mas estou
inteiramente de acôrdo com o ponto de vista do
Senador
Ferreira
de
Souza.
Parece-me
inconstitucional a lei que retira da subordinação de
um Ministro de Estado um órgão da administração. A
Constituição, quando quis retirar algum órgão, fê-lo
expressamente, como no caso do Conselho de
Segurança Nacional. Tanto assim que os seus atos
não são referendados por nenhum Ministro; ficam
subordinados ao Presidente da República.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Até a competência
específica do Senado Vossas Excias. acham que
não é taxativa.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Mas a
exceção foi feita na Constituição.
O SR. IVO D'AQUINO: – Como explica V. Ex.ª
a criação dos Institutos do Petróleo, do Açúcar
e do Alcool, que não estão previstos na
Constituição?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – São
entidades autárquicas.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Ainda não
terminei meu aparte. Não é possível haver paridade
no caso da criação de autarquias. O que caracteriza,
o serviço da autarquia é justamente a sua
descentralização.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A autarquia
tem personalidade jurídica própria. A mim parece
que, em face do Pacto de 1891, o assunto é
flagrantemente inconstitucional, pois – uma lei
ordinária não podia tirar determinados deparamentos
da supervisão dos Ministérios.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Não há
subordinação dessa competência; todos são
subordinados aos Ministérios, conforme a natureza
do serviço. A parte executiva, pròpriamente dita, V.
Ex.ª não pode negar que compete ao Presidente da
República. E isto não seria estar o Parlamento
subordinado ao Presidente da República. Sem fazer
esta distinção, não podemos compreender o espírito
do projeto.
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O SR. ARTHUR SANTOS: – Parece-me
inconstitucional a criação de um serviço diretamente
subordinado ao Presidente da República, sem estar
sob a jurisdição de determinado Ministério.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Como explica
V.Ex.ª criação do Instituto do Petróleo?
O SR. ARTHUR SANTO: – E' entidade,
autárquica.
O SR. DURVAL CRUZ: – E o Dasp?
O SR. ARTHUR SANTOS: – O Dasp é
inconstitucional. Tanto assim que V. Ex.ª e vê a
todos os momentos inquinado de inconstitucional. A
Lei básica só abriu exceção para o Conselho
Nacional de Segurança; mas seus atos estão
sujeitos a referendo.
O SR. FILINTO MÜLLER: – E os seus
componentes são todos Ministros de Estado.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Era o que ia
dizer.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A tese,
conquanto sedutora, não é pacífica. A mim me
parece inconstitucional.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vou
continuar, Sr. Presidente. Já vimos que o Ministro
responde, criminal e politicamente, por seus atos.
Vimos, assim, não ser possível imputar-lhe
responsabilidade direta por um serviço não sujeito à
sua administração. Vimos, Sr. Presidente, que os
ministros
são
obrigados,
sob
pena
de
responsabilidade, a comparecer perante as Casas do
Congresso, a fim de prestar informação a respeito
dos serviços a seu cargo. Vimos, então, não ser
possível a um ministro atender a essa regra se êle
não tem qualquer função de direção em relação ao
serviço. Vale dizer, o projeto importa no seguinte: os
serviços do Vale do São Francisco – entregues a
uma Comissão de nomeação do Presidente da
República, para os quais a Constituição reserva uma
renda anual sôbre a receita tributária do País – vão
ser feitos, quer pelo projeto da Câmara dos
Deputados, quer pelo da Comissão de Finanças,
sem a menor fiscalização do Congresso, sem que
possamos, a qualquer instante, exigir venha o seu
dirigente a esta Casa...
O SR. JOSÉ AMERICO: – Não posso admitir
que V. Ex.ª sustente essa tese. V. Ex.ª então, não
conhece o artigo 17 do substitutivo.

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ... para
prestar qualquer informação direta.
O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Excelência diz
que não está fixada nenhuma responsabilidade do
Congresso. Permita-me V. Ex.ª que discorde.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Estando eu
na tribuna, V. Ex.ª tem tôda liberdade de discordar –
sabe V Ex.ª muito bem.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Então Vossa Ex.ª
desconhece o artigo 17 do substitutivo.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Devo
desconhecer muito mais.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Diz o artigo 17:
"O
Presidente
da
República
enviará
anualmente ao Congresso, com as contas
relativas a exercício anterior as que se referem
detalhadamente aos serviços a cargo da
C. V. S. F. devidamente julgadas pelo Tribunal de
Contas".
V. Ex.ª se referiu ao Tribunal de Contas.
Ora, êste é mais do que subordinado ao
Presidente da República, porque o é também ao
Congresso.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E' tal a
minha consideração por Vossa Ex.ª que prefiro não
responder ao aparte com que me honrou.
O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Ex.ª deve
responder.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Responderei
com essa mesma consideração. Se V. Ex.ª me
apontar a existência de qualquer serviço, em
qualquer tempo no regime monárquico, ou
republicano, sob a vigência de qualquer das
Constituições, que não dependesse de verba votada
pelo Congresso ou de prestação de contas "a
posteriori", então darei razão à observação que V.
Ex.ª expendeu há pouco.
O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Ex.ª está
confundindo as contas do Presidente da República,
que têm parecer do Tribunal de Contas, com as
contas dêsses serviços especiais.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – As contas do
Presidente da República são de todos os serviços
prestados ao País.
A Constituição de 1946, como a de 1934, não
se satisfazendo com essas duas funções – a do
Congresso, de votar a verba a do Tribunal de Con-
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tas, de examinar as contas respectivas – quer que o
Congresso tenha, no correr dos trabalhos, a
possibilidade de se inteirar da sua situação através
das explicações dos Ministros de Estado. Trata-se de
uma participação multo mais efetiva, muito mais
direta e importante na vida administrativo do País.
Ela não reduziu o Congresso à posição cômoda de
apenas votar os créditos e, no final, aprovar as
contas.
Pelo projeto, entretanto, os serviços do
Vale cio São Francisco, ao contrário de todos
os outros, escapa ao contrôle do Parlamento,
pois bem sabemos o que são os julgamentos das
contas.
Há departamentos evidentemente mais
importantes que a Comissão do Vale do São
Francisco, com verbas constitucionais muito maiores.
O Departamento Federal de Obras Contra as Sêcas,
por exemplo, que é alimentado com 3% da receita
tributária e não apenas com 1%, está subordinado a
Ministério da Viação. E ninguém se lembrou de
retirá-lo a tal urisdição.
O SR. IVO D'AQUINO: – Já se está cogitando
de dar autonomia a êsse serviço.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Abyssus
abyssum invocat. Os nobres colegas permitirão,
contudo, fazer distinção entre a autonomia
administrativa e subordinação a Ministério. Existem
muitos serviços, com autonomia administrativa,
subordinados aos Ministérios.
O SR. IVO D'AQUINO: – A subordinação vai
ser retirada.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Repetindo as
palavras há pouco pronunciadas pelo nobre
Senador Filinto Müller, quando respondeu ao
Senhor Ivo d'Aquino, declarou que mesmo as
entidades autárquicas estão subordinadas ao
Ministério.
O SR. FILINTO MÜLLER: – As autarquias de
previdência têm autonomia administrativa e estão
subordinadas ao Ministério do Trabalho.
O SR. JOSÉ ÁMERICO: – Há inúmeros
serviços diretamente subordinados ao Presidente da
República. O Instituto do Sal está subordinado
diretamente ao Presidente da República.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sòmente no
Estado Novo – permita-me declarar; no regime
constitucional, não existem.
O SR. ISMAR DE GÓES: – O Conselho
Nacional
do
Petróleo
também
está
su-

bordinado ao presidente da República.
O SR. IVO D'AQUINO: – No regime da
Constituição de 1934, foi criado o Conselho de
Aguas e Energia Elétrica.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Perfeitamente. A Constituição podia fazê-lo. A atual,
porém, não o permite.
O SR. IVO D'AQUINO: – Se a Constituição de
1934 podia, a de 1946 também pode.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A conclusão
nada tem de lógica.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Excelência disse
que foi no Estado Novo que se inventaram essas
coisas. No entanto, desde a vigência da Constituição
de 1934 assim se procede.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E' o que está
por demonstrar. O julgamento do valor dêsses
órgãos e o julgamento de sua jurisdicidade são
coisas diversas – sabe-o V. Ex.ª muito bem.
Não nego que a Constituição de 1946 pudesse
criá-los.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª está
afirmando que a Carta de 46 se subordinada à idàéia
criada no regime discricionário.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não disse
isso, e para comprová-lo autorizo até V. Ex.ª a
verificar as notas taquigráficas. Se fizesse tal
afirmativa estaria, segundo as aparências, sob a
ação de um processo psicopático. Não estou
julgando a Constituição de 46. Não a censuro, nem a
louvo: Interpreto-a.
Disse que, em face dela, não é possível a
criação disse órgão.
Sr. Presidente, vou invocar novos argumentos,
desde que os expendidos até agora têm sido
desinteressantes.
O SR. JOSÉ AMERICO: - V. Ex.ª está, talvez,
dominado pela impressão da Constituição de 1891,
que dispunha ser a administração federal dividida
pelos Ministérios, enquanto a Constituição de 1946
apenas diz que os Ministros são auxiliares do
Presidente da República.
O SR. ARTHUR SANTOS: – E' verdade: há
essa diferença.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Como
argumento, o aparte é fraco.
O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Ex.ª quer manter
um regime caduco, proscrito. A Constituição de 1891
dizia que a administração era dividida pelos
ministérios.
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O SR. IVO D'AQUINO: – Essa norma não foi
reproduzida na Constituição de 1934.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Tenho a
impressão de estarmos falando idiomas diferentes.
Pois se não mencionei a Constituição de 1891,
senão para destacar a sua divergência com a
atual.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Eu me esforço por
falar claro. Não sei se Vossa Excelência me entende,
mas estou procurando usar da maior clareza.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Em face da
Constituição de 91, a idéia também era
inconstitucional.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Pela Constituição
de 1891 não há dúvida que era inconstitucional. A
dúvida é quanto a de 1946.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Já agora, Sr.
Presidente, querem fazer-me recuar a uma lei já
revogada. Não aceito, porém, o convite.
O SR, JOSÉ AMÉRICO: – Mas V. Excelência
está distorcendo os fatos e sistemas.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Volta o
debate a um terreno que não me parece próprio. O
nobre colega convirá em que tenho alguma
responsabilidade no mundo jurídico.
O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Ex.ª talvez tenha
responsabilidade de uma, duas ou três cadeiras, mas
não de todo mundo jurídico.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Já o meu
grande amigo e colega está ouvindo diferentemente
as expressões que pronuncio. Eu disse:
responsabilidade no mundo jurídico, e não todo
mundo juridico.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Apenas estou
preocupado e, não apaixonado. Estou Preocupado
com a organização do serviço.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E' preciso
que o meu caso mestre e chefe...
O SR. JOSÉ AMERICO: – Não sou chefe de
ninguém.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ... consinta
em situar a discussão num terreno em que as
palavras dos discutidores não sejam truncadas, ou
trocadas por aqueles que as ouvem.
O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Ex.ª está-me
interpretando mal. Não diga truncar as palavras, e,
sim, palavras mal ouvidas ou mal interpretadas, por
equivoco.

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Baseei-me,
Sr. Presidente, na Constituição de 46. Só me referi
às suas, normas. Só invoquei os seus artigos, sem
lhes substituir as palavras sequer, por sinônimos,
sem mudar um número. Aliás, sòmente êles e não os
da de 1891, me permitiriam falar em congresso e em
responsabilidade.
O
SR.
JOSÉ
AMERICO:
–
Há
responsabilidade dos atos que praticarem; mas não
pode haver pelos que não praticarem.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Já disse a
V.Ex.ª que recebo tôdas as suas observações com o
respeito e a consideração de quem quer colaborar e
de quem só dirige sua atividade no sentido do bem
público.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – Vossa
Excelência acha que o Presidente da República pode
prescindir da colaboração dos Ministros? Não há
sanção alguma para isso.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Entendo que
não pode, mas não há sanção. Isso se dá em muitos
casos. Enquanto não se violar um direito subjetivo, o
êrro não se corrige.
O SR ISMAR DE GÓES: – V. Ex.ª começou
seu discurso afirmando que ia tirar conclusões,
apenas dentro da Constituição, isto é, do que estava,
escrito.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não disse
isso, pois gosto de repetir, mesmo no campo do
direito, a lição, de São Paulo; – a letra mata, o
espírito vivifica.
O SR. ISMAR DE GÓES: – No entanto, a
Constituição silenciou sôbre o Conselho Nacional do
Petróleo, sôbre o DASP Logo, julgou constitucionais
êsses órgãos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não é por
outra razão que já está organizada uma Comissão
Mista para examinar a situação dessas entidades
subordinadas ao Presidente da República e opinar
sôbre a sua regularidade e existência.
O meu nobre amigo Senador Durval Cruz;
representante de Serfige, fortemente empenhado na
solução do problema do Vale do São Francisco,
chegou a fazer-me um apêlo, por que esperassemos
os estudos dessa Comissão.
O SR. DURVAL CRUZ: – Continuo a pensar
da mesma forma. Ulteriormente, se não fôr decidido
que o D. A. S. P., o Conselho de Energia Elé-
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trica e outros órgãos, que funcionam do mesmo
modo, sejam considerados constitucionais, não
haverá razão para que a Comissão do Vale do S.
Francisco também não o seja. Desejo para a
Comissão do Vale do São Francisco a mesma
importância que têm o DASP, o Conselho do
Petróleo e muitos outros, importância que, como
sabemos, advém do fato de estarem subordinados à
Presidência da República.
O.SR. FERREIRA DE SOUZA: – Louvo a
atitude de V. Ex.ª
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Também
desejo para o Departamento de Obras Contra as
Sêcas a mesma importância.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Como
nordestino não o desejo para o Departamento
de Obras Contra as Sêcas, pois tudo dependente
do Chefe. Quando o Presidente da República
se interessa por um serviço não há ministro,
por mais incapaz, que não faça sua a vontade
presidencial.
O
Departamento
de
Sêcas,
dependente ou não diretamente do Presidente
da República, não teria sido mais eficiente no
govêrno Epitácio Pessoa. Mas sob o ministério do
Senador José Américo, o seu grande animador foi o
ministro.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Êle mais
progrediu
quando
esteve
subordinado
ao Presidente da República, na sua primeira
fase.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Que êle
progrediu na gestão de V. Ex.ª todo o mundo
reconhece e a Nação proclama.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Tudo
depende um pouco dos homens ... Na
gestão Epitácio, era o Presidente da República.
Na gestão José Américo, o grande ministro
que enfrentou a tragédia da sêca de 1932,
salvando
vidas
e
construindo
açudes
e
estradas no meu nordeste, foi quem lhe transmitiu
alma.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Estou acostumado
à generosidade de V. Ex.ª
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não é
generosidade, é gratidão de nordestino.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Trata-se de
justiça.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não tenho
dúvida de que os ministros fazem parte do Poder
Executivo. Neste passo, as nossas Constituições são

concordes. Como se poder admitir tome parte em
sessões do Congresso quem não faz parte de
Poder?
Seria possível ao Presidente da República
governar sem ministros? Não.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Neste regime de
govêrno não seria possível.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Por que,
então, a Lei Básica lhes determina a existência?
Porque são apenas chefes de repartição, no sentido
administrativo ou por que são partes da organização
de um poder? E por que a Lei Básica trata dos
Ministros na seção IV do capítulo III, referente ao
Poder Executivo?
Aprecio muito, Sr. Presidente, os estudos de
direito comparado. Em matéria de direito
constitucional,
especialmente,
é
interessante
examinar as questões sob êsse prisma. Sobretudo a
nós, juristas, convém, de quando em quando,
procurar o exemplo norte-americano.
Foi justamente o exemplo norte-americano
que deu lugar a esta discussão. A Comissão do Vale
do Tenessee goza da mesma autonomia
administrativa pleiteada pelo projeto em debate e
está subordinada diretamente ao Poder Executivo.
Dir-se-á: se o nosso sistema é filiado ao norteamericano, por que a solução é ali constitucional e
no Brasil não o é? Porque no particular divergem
fundamentalmente as duas legislações. Não há, na
Constituição americana, uma única palavra referente
a ministros de Estado. Não se cogita da nomeação
de ministros como auxiliares necessários do
Presidente da República. E, não havendo menção de
tais titulares, ninguém pode deduzir dos seus têrmos
a sua indispensável colaboração com o Poder
Executivo, muito menos, a sua participação nos atos
governamentais.
No Brasil, os ministros são auxiliares de ordem
constitucional.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Em nosso regime,
Ministros de Estado são auxiliares do Presidente da
República. Suas atribuições, no entanto, podem ser
ampliadas ou restringidas, fixadas e definidas,
mediante lei ordinária.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não há
dúvida.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Os Ministros no
Brasil também são criação de leis ordinárias, e
podem ser desenvolvidas por essas leis as suas
atribuições.
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O SR. FERREIRA DE SOUZA: – As
atribuições dos Ministros podem ser assim
desenvolvidas. Estou de acôrdo com V. Ex.ª
O SR. JOSÉ AMERICO: – A Constituição é
expressa quanto aos Ministros de Estado:
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O projeto em
debate tira as atribuições de um Ministro e não as
concede a Ministro algum.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – O nobre
orador verificará que o Conselho é compôsto de
elementos do Ministério da Viação, de vários
diretores de departamentos federais e é presidido
pelo próprio Ministro da Viação.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Êsse é o
aspecto sôbre o qual eu ia falar no fim. Louvo,
todavia, essa par te do substitutivo Apolonio Sales,
oferecido à Comissão de Finanças. Representa uma
concessão que êle faz à Carta Magna, incluindo
sempre um Ministro como elemento mais interessado
no assunto.
Desejo apenas salientar a inexistência da
responsabilidade
ministerial
relativamente
à
administração do empreendimento.
O SR. ETELVINO LINS: – Não poderia a lei
ordinária equiparar os chefes dêsses departamentos
a Ministros de Estado para o efeito de
responsabilidade?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Poderia. Ia,
justamente,
sugerir
essa
medida,
se
o
projeto criasse o Ministério do Vale do São
Francisco.
O SR. ETELVINO LINS: – Nesse caso,
estariam sanados todos os inconvenientes
apontados pela argumentação de V. Ex.ª.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Criar-seia um Ministério.
O SR. ETELVINO LINS: – Não seria Ministro.
Teria, apenas, responsabilidade de Ministro de
Estado.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Criar-se-ia
um Ministério.
O parecer da Comissão de Constituição e
Justiça vai adiante. Examina, mesmo, a conveniência
da sugestão, havendo uma comparação entre
outros serviços, a que já me referi, de igual
importância econômica, talvez de importância
maior e alimentados por verbas muito mais
altas. Mostra o parecer não haver superioridade
alguma, comparadas as obras do Vale do São
Francisco com as Obras Contra as Sêcas, com as do

Departamento Nacional de Portos e Navegação e até
mesmo com as próprias obras da Baixada
Fluminense. Não há diferença no sentido de
organização. Por que? Por que todos êsses
departamentos – como o dos Correios e Telégrafos,
por exemplo, que trabalham em campo mais alto,
mais largo e joga com pessoal muito diferente e
muito maior – se subordinam a um Ministério?
O SR. JOSÉ AMERICO: – Por ser assunto de
comunicação subordina-se, sómente, ao Ministério
da Viação.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Mas, o
Departamento Federal de Obras Contra as Sêcas
interessa também a outros ministérios. O nobre
Senador José Americo iniciou o serviço meritório de
reflorestamento, e o de piscicultura, em colaboração
com o Ministério da Agricultura.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Custou-me muito
evitar que êsses serviços fóssem transferidas a
outros Ministérios.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E o
aproveitamento dos canais de irrigação já de acôrdo
com lei que permite a expropriação...
O SR. JOSÉ AMERICO: – O serviço de
piscicultura e a Comissão agro-pecuária são
bastante distintos.
O SR FERREIRA DE SOUZA: – ... de terras
particulares para entregá-las a particulares
interessam muito mais ao Ministério da Agricultura.
O SR. JOSÉ AMERICO: – No entanto, são
serviços que não podem ser transferidos para outros
Ministérios. Quanto à irrigação, trata-se de uma
cultura especializada, que só pode ser dirigida por
um serviço especializado. Os serviços de piscicultura
e o agrícola, foram, realmente, criados por mim,
Naquele tempo eu os podia criar por simples
portaria.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: –V. Ex.ª ainda
iniciou os hospitais do Departamento Federal de
Obras Contra a Sêca, para cuja construção, ainda o
ano passado, votamos diversos créditos no
orçamento. Isto interessaria, também, ao Ministério
da Educação.
O SR. JOSÉ AMERICO: – No entanto, a
conveniência é que fique como está.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Trata-se no
entanto, de serviço que se relaciona com o Ministério
da Educação.
Por que está o Ministério da Viação, e Obras
Públicas com êsses serviços?
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Sr. Presidente, senhores senadores, a
classificação de um serviço, como de uma
instituição, não exige coincidência absoluta de todos
os característicos.
Quando somos chamados a definir a natureza
jurídica de uma instituição nova, procuramos colocála nos quadros clássicos. Se falhar a tentativa, vale a
predominância absoluta de um dêles.
Não é possível dividir em compartimentos
estanques qualquer forma de atividade humana; não
há nenhum serviço especializadamente ligado
sòmente a uma função.
O Serviço de Comunicações interessa ou não,
ao Ministério da Guerra e ao da Marinha? Por que é
a Diretoria de Rotas Aéreas do Ministério da
Aeronáutica que faz a ligação com o interior e não o
Ministério da Viação e Obras Públicas?
O SR. JOSÉ AMERICO: – Cada um dêsses
Ministérios
tem
seu
serviço
próprio
de
comunicações.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não
considero,
nenhuma
dessas
atividades
rigorosamente presa ao nome de qualquer Ministério.
O que nelas se procura é a predominância. Foi
justamente por êsse motivo que a Comissão de
Constituição e Justiça, não tendo qualquer
preferência pela filiação da Comissão do Vale do
São Francisco a êste ou àquele Ministério, não
colocando a sua discussão no sentido de elevar êste
ou aquele Ministro amigo, propôs fôsse ela filiada ao
Ministério da Viação e Obras Públicas.
Sr. Presidente, a minha paixão, a que se
referiu o nobre Senador José Américo foi tão
insignificante...
O SR. JOSÉ AMERICO: – As paixões às
vezes, são coisas sagradas.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ... que
escolhi um Ministério com cujo titular nunca tive
aproximação, a não ser de simples apresentação; o
Ministério que mais duramente tem hostilizado o meu
partido político, e meu Estado.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Prova de isenção
de ânimo.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não
enxerguei pessoas, mas a própria organização.
Poderia ter escolhido a Agricultura, hoje ocupado por
figura notável de nosso mundo político e que me
distingue com a sua amizade pessoal; poderia
pensar no próprio Ministério de Educação
e Saúde, atendendo à feição sanitária que êsse Ser-

viço, realiza, o qual está ,superintendido por um dos
melhores auxiliares do Govêrno atual, correligionário
e, sobretudo, meu particular amigo.
O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Ex.ª não poderia
impedir que se fizesse sentir a sua influência
pessoal.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Poderia
coloca-lo em qualquer outro. Mas a minha
paixão fez-me colocar o Serviço no Ministério
de que mais tenho divergido, aquele que mais
me e tem hostilizado, que maiores dificuldades
me tem criado, que não tem atendido às
reclamações do meu Partido, o único Ministério que
se tem acumpliciado rigorosamente em contrariar
e em perseguir meus amigos no Rio Grande do
Norte.
Eis aí, Sr. Presidente, até onde a levo minha
paixão nessa hipótese.
O SR. JOSÉ AMERICO: – A paixão de. V.
Ex.ª é pelas suas idéias e convicções.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se assim é,
se a paixão é pelas idéias, é uma paixão nobre.
O que quero mostrar a V. Ex.ª e aos
Senado, é que o parecer já não é meu,
mas da unanimidade da Comissão de Constituição
e Justiça, e acaba de conquistar a opinião
magnífica,
preciosa
e
autorizada
do
seu único membro, jurista áusente, o Sr. Arthur
Santos.
O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Ex.ª tem muitas
dúvidas e acaba de as manifestar.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não o proferi
por paixão, ou por prevenção. Examinei o projeto
com vontade imensa de lhe dar o meu pleno
assentimento, pois êle veio da Câmara dos
Deputados apadrinhado, direta e autorizadamente
apadrinhado, pela bancada do Estado da Bahia, que
lhe tomou a direção.
Até o interêsse político, a feição partidária me
levariam a decidir por êle, a formular um parecer
de simples solidariedade, de simples e total
aprovação.
Portanto, não há paixão; há convicção.
Sempre que chego a uma convicção, passo a ter por
ela certo entusiasmo.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Entusiasmo e
veemente.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Êle se
torna veemente, diz V. Ex.ª muito bem. As vêzes
essa veemência é interpretada como intolerância,
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quando é apenas veemência, quando resulta da
sinceridade.
Ainda no campo da conveniência lembrou a
Comissão de Constituição e Justiça a hierarquia
necessária aos serviços. O Legislativo vê a utilidade
do plano e, dá os recursos necessários. O Chefe do
Poder Executivo, pela sua vez, também tomado de
preocupação política, resolve executá-los.
Vem depois o Ministro de Estado, elemento de
ligação entre o órgão puramente político e o
administrativo, até chegar ao técnico. Nesta escala, o
Presidente, o Ministro, o Diretor de Serviço, o Chefe de
Seção, o Engenheiro Residente, o Engenheiro Auxiliar
até o último operário, está a organização. Não é
possível confiar ao técnico, o exame do lado político.
O Senado decidirá.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Se o ponto de
vista de V. Ex.ª fôr vencedor, diversos artigos do
substitutivo ficarão sem razão de ser.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Quebrará o sistema.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr.
Presidente, ia terminar as minhas considerações;
mas devo uma explicação em face das observações
dos meus colegas.
O SR. DURVAL CRUZ: – O substitutivo foi
modificado a respeito de diversos assuntos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – As demais
modificações correspondem às proposições da
Comissão de Constituição e Justiça. Presto, assim,
as minhas homenagens ao relator, o nobre Senador
Apolonio Sales, lamentando-lhe a ausência.
O SR. DURVAL CRUZ: – S. Ex.ª não
compareceu por motivo de doenpa.
O.SR. FERREIRA DE SOUZA: – O Sr.
Apolonio Sales teve a gentileza, ao saber que eu ia
viajar, de procurar-me antes da discussão final na
Comissão de Finanças para dizer-me que estava de
acôrdo comigo em diversos pontos.
O substitutivo da Comissão de Finanças
melhorou o projeto. Acabando com aquele absurdo da
Comissão do Vale do São Francisco poder requisitar
funcionários de outros Ministérios e até das
autarquias. S. Ex.ª aceitou a sugestão da Comissão
de Constituição e Justiça no sentido do
aproveitamento
dos
extranumerários
e
dos
funcionários em disponibilidade.
O SR. DURVAL CRUZ: – Do ponto de vista de
V. Ex.ª.

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – No momento
da discussão, o Senhorr Senador Apolonio Sales não
se cansava de repetir que estava de acôrdo com a
própria emenda da Comissão de Constituição e
Justiça.
O que é básico no sistema é a autonomia
administrativa, é a libertação da Comissão do Vale
do São Francisco dos impecílios burocráticos. O que
é substancial é a independência da Comissão em
face do próprio Tribunal de Contas.
O SR. JOSÉ AMERICO: – As contas
dependem de aprovação do Tribunal de Contas.
O SR. FERREIRA DE SOUSA: – Além disso,
é fundamental nêle fique a verba à disposição da
Comissão no Banco do Brasil. Esta parte mereceu
aprovação da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. FRANCISCO GALIOTTI: – As verbas
depositadas no Banco do Brasil só poderão ser
retiradas mediante requisição autorizada pelo
Presidente da República.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Perfeitamente.
O SR. DURVAL CRUZ: – Vou responder à
afirmação de V. Ex.ª quando diz que não quebra o
sistema do projeto o fato da Comissão que o redigiu
admitir se subordine a um Ministro. Acha V. Ex.ª que
a Comissão que adotou o artigo 6º, parágrafo único,
dispositivo através do qual absorve os serviços do
Ministério da Viação, do Ministério da Educação, do
Ministério da Agricultura; acha V. Ex.ª possível, por
exemplo, se houver subordinação ao Ministro da
Viação – como V. Ex.ª propõe – que o serviço do
Ministério da Educação passe a ser feito por aquele
Ministério? Que o serviço do Ministério da Agricultura
também por êle seja executado?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A resposta a
V. Ex.ª já foi dada. Entretanto, quero demonstrar a V.
Ex.ª que é comum o serviço de um Ministério ser
realizado por outro.
O SR. DURVAL CRUZ: – Desde a verba até a
execução do Serviço?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se a
Comissão passasse a fazer parte do Ministério da
Agricultura todos os serviços iriam para lá.
O SR. DURVAL CRUZ: – O que V.
Ex.ª pretende adotar – como adotou no
parágrafo único do artigo 6º – é que na
região
do
Vale
do
São
Francisco
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o Ministério da Agricultura não faça agricultura, e o
da Educação não construa escolas e hospitais; que
tôdas essas iniciativas fiquem subordinadas à
Comissão.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Da mesma
maneira que as barragens do Nordeste, a
distribuição das desapropriações, a colonização
possível, que deveriam ser feitas pelo Ministério da
Agricultura, são realizadas pelo Departamento Geral
de Obras Contra as Sêcas. A construção de
hospitais
do
Departamento,
com
médicos,
enfermeiros, farmacêuticos, compra de drogas, tudo
é realizado pelo Departamento. São serviços,
próprios absolutamente independentes.
O SR. ISMAR DE GÓES: – As tabelas
numéricas dos mensalistas são aprovadas pelo
Presidente da República.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não há nos
Ministérios um só contínuo que não seja nomeado
pelo Presidente da República, nem tabelas
numéricas não aprovadas pelo Chefe do Estado.
O SR. IVO D'AQUINO: – A admissão de
mensalistas e diaristas compete aos Ministros.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se V. Ex.ª
me apontar em qualquer Ministério um contínuo que
não tenha sido nomeado pelo Presidente da
República, retirarei todos os argumentos. O artigo a
que V. Ex.ª se refere é da Comissão de Constituição
e Justiça. V. Ex.ª sabe muito bem que desde 1928
ao tempo do Presidente Washington Luís, os
Ministros perderam faculdade de nomear.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Só podem
nomear pessoal de obras.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Perfeitamente; não há modificação; é sempre o
Presidente da República quem nomeia. Até aí,
guardou-se coerência com tôda a nossa organização
administrativa atual. Se me coubesse fazer revisão
no particular, teria sugerido a volta ao regime
anterior, – quando qualquer Ministro podia fazer as
nomeações, para não sobrecarregar o Presidente da
República, não se repetindo o que li, em 1938,
quando o então ditador, em entrevista coletiva à
imprensa, alegava o seu imenso trabalho nos últimos
dias, com a assinatura de vinte mil decretos de
reestruturação de funcionários.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E' V. Ex.ª
favorável à centralização?

não.

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Em princípio,

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E na
hipótese concreta? No regime atual em que os
funcionários continuam a ser nomeados pelo
Presidente da República, é V. Ex.ª favorável ao
sistema?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não. Afirmei
que mantinha o sistema do projeto para ser coerente
com a organização geral; entretanto, examinando o
caso, votaria pela modificação da situação.
O SR. ETELVINO LINS: – A Constituição não
a permite. Compete ao Presidente da República
prover todos os cargos federais.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A questão
constitucional seria resolvida depois. Aliás, o assunto
do meu discurso não é êste. Sôbre o regime da
Constituição de 1891, o caso já foi tratado por mim.
Até 1928, o Presidente da República nomeava
alguns funcionários, sendo outros escolhidos pelos
Ministros de Estado, por simplificação burocrática.
O SR. ETELVINO LINS: – O art. 87 da
Constituição, em seu nº V, atribui ao Presidente da
República prover, na forma da lei, os cargos públicos
federais.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Perfeitamente. Pela Constituição de 1891, até 1926,
certas nomeações eram reservadas aos Ministros de
Estado.
O SR. ALOISIO DE CARVALHO: – Havia
distinção entre funcionários titulados e funcionários
de portaria.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Perfeitamente; havia distinção a respeito.
Sr. Presidente, vou terminar repetindo o que
disse anteriormente. Não veja o Senado nas minhas
considerações a menor preocupação de impedir o
andamento do projeto; a mais simples manifestação
de paixão no encarar assunto desta ordem. Atento
apenas na palavra de quem, apostado em cumprir a
Constituição, julgando ser êste o seu dever
primordial, tendo penetrado esta Casa com o
juramento de lhe ser fiel, não pode deixar de resistir
a tôdas as conveniências a todos os argumentos,
para proclamar sempre que nenhuma decisão será
mais útil e conveniente que aquela que importe no
respeito absoluto e integral à Carta de liberdade que
votámos. (Muito bem; muito bem).
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
Que diz ela? Que à União, aos Estados, ao
SENADOR FERREIRA DE SOUZA NA SESSÃO DE Distrito Federal e aos Municípios é vedado
27 DE SETEMBRO DE 1948.
estabelecer ou subvencionar cultos religiosos, ou
embaraçar-lhes o exercício, bem como ter relações
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr. de aliança ou dependência com qualquer culto ou
Presidente, não estive presente à sessão da igreja sem prejuízo da colaboração recíproca em prol
Comissão de Constituição e Justiça, no momento em do interêsse coletivo.
que o eminente Senador Vergniaud Wanderley leu o
Tomemos a primeira dessas alíneas e
seu parecer.
analisemô-la, sumàriamente, por bem verificar se o
Desta sorte, fiquei impedido de assinar projeto, mandando doar à Diocese de Oliveira, no
vencido, como vencido votára na sessão em que a Estado de Minas Gerais, uma área de terra, havida
deliberação foi tomada.
em virtude de herança vacante, transpôs as lindes
E tê-lo-ia feito, discutindo a questão do ponto constitucionais.
de vista jurídico, por mostrar que os eminentes e
"Estabelecer
ou
subvencionar
cultos
brilhantes colegas, formadores da maioria da religiosos" são providências defesas ao legislador
Comissão, não tinham ao meu ver, conformado os comum – da União, dos Estados ou dos Municípios.
seus votos rigorosamente com a Constituição.
Estabelecer culto, ou subvencionar culto. Repare
Que se me argua de suspeito, dada a minha bem o egrégio Senado em que a Constituição não
conhecida situação nos meios católicos. Dias antes, proibiu o auxílio a estabelecimentos religiosos, a
fôra eu, como relator, vencido em relação a um organização religiosas, a instituições de fundo
projeto doando os bens de uma herança vacante à religioso: o que ela proibiu foi o estabelecimento ou
Matriz de Macaé e, em face das considerações de subvenção de cultos religiosos. Não quer o Código
meus prezados companheiros nada aduzi em Supremo intervenha o poder Público no terreno
plenário, sequer por justificar o meu voto.
rigorosamente de religião, no que se entende,
Naquele caso, o assunto permitiu se pròpriamente, com aquilo que chamamos as
considerasse como auxílio ao culto, pois a matriz em relações do homem com a Divindade.
causa
não
é
monumento
nacional
e,
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Excelência me
conseqüêntemente, não tinha a conservação e permite um aparte?
manutenção asseguradas pelo Govêrno Federal.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Pois não.
Não é esta, porém, a hipótese.
O SR. IVO D'AQUINO: – A assistência social
Invoca o parecer o art. 31, ns. 2 e 3, da ou se exerce por intermédio do Estado ou por meio
Constituição. Mas invoca-os, com a devida vênia e de uma pessoa jurídica ou natural. Não há
com as homenagens que merecem todos os seus importância em se saber qual é essa pessoa. A
eminentes
signatários,
sem
ter
reparado finalidade é saber se exerce obra social. Desde o
rigorosamente no que nêle está escrito.
momento em que a finalidade é obra social, não há,
Não interessa, agora, tratar das relações entre de
modo
algum,
inconstitucionalidade.
a Igreja e o Estado.
Inconstitucionalidade seria se fôsse subvencionar
Não se joga no debate, a questão da influência diretamente o culto. Agora, se o particular pode
do cristianismo em geral ou do catolicismo em receber a doação para essa finalidade, não se
particular, na formação da sociedade brasileira. Não explica porque a pessoa jurídica não possa recebêcuido, mesmo, sustentar o de que estou – todos o la.
sabem – seguramente convencido de que à Igreja
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O aparte de
católica, à educação católica, à catequese católica, V. Ex.ª, antecipando as minhas considerações,
deve o Brasil muito da sua unidade, da sua honra-me sobremodo e traz-me, com a autoridade de
organização e da segurança de suas instituições, e quem o dirigiu...
quase tudo no tocante aos institutos substanciais da
O SR. IVO D'AQUINO: – Muito obrigado a V.
sua sociedade.
Ex.ª.
Quero apenas, Sr. Presidente, encarar o
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...um apôio
assunto em face da Lei Mágna.
magnífico.
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Ia eu dizendo, Sr. Presidente, que, não tendo
o constituinte de 46 – ao contrário do de 1891, –
desconhecido o fato – religião, ignorando
propositadamente – categoria social de tal monta,
não impediu certas relações certa forma de
colaboração entre os poderes religiosos e os
poderes civis. O que determinou, o que quer, é que o
Estado seja estranho, não pròpriamente à obra
religiosa, não pròpriamente à organização de
determinado grupo religioso, mas ao culto religioso,
vale dizer, que o Estado nunca possa inverter os
seus recursos na subvenção, no sustento de um
culto religioso e nem exercer a sua ação direta ou
indireta sôbre as consciências, no sentido de lhes
impor, direta ou indiretamente, uma determinada
crença religiosa.
E é por isso que o nº II do art. 31 diz:
"E' vedado aos Estados, à União e aos
Municípios estabelecer ou subvencionar cultos
religiosos ou embaraçar-lhes o exercício".
Também não podem essas entidades
embaraçar o exercício de qualquer culto. O artigo
estabelece, determina, firma o princípio da liberdade
da preferência entre qualquer dêles, bem como de
embaraçar qualquer culto.
Ora, Sr. Presidente, o projeto não diz respeito
a culto religioso, sendo a uma doação de bem da
União, por que a diocese realize uma função social
que ao Estado incumbe também realizar: a do
ensino.
Não vejo palavra que o confunda – próxima ou
longinquamente – com o exercício de qualquer culto.
Não encontro frase, relativa à organização ou à
pressão de culto religioso, de exercício religioso, de
atividade ligada às relações do homem com Deus.
Da mesma sorte, nêle não há subvenção.
Ao Estado, Sr. Presidente, cumpre realizar
diversas funções sociais, e entre elas evidentemente,
uma das mais importantes é a do ensino.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Neste caso está
o ensino rural a que poucos se querem dedicar e que
tão necessário é a Nação.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Tais funções sociais, o Estado as exerce ora
diretamente,
por
via
de
serviços
seus,
alimentados, sustentados pelo Tesouro Público,
sob a dependência das autoridades públicas,
ora, indiretamente, por meio de concessões,

em alguns casos de monopólio, ou de subvenções, e
auxílios.
Quando, portanto, o Estado auxilia uma
entidade de fins religiosos ou não visando ao ensino,
realiza uma das suas funções sociais, não está
ultrapassando as suas lindes, transpondo as sua
fronteira, beneficiando cultos ferindo a Constituição.
Vale aqui recordar o aparte com que me
honrou o nobre Senador Ivo d'Aquino; pode o Estado
subvencionar serviços, realizados por indivíduos, por
sociedades civis, ou por instituições outras. E
ninguém
chama,
ninguém
atribui
inconstitucionalidade a esta forma de ação estatal.
Ela só é inconstitucional se êsse indivíduo ou se
essa organização, se apresentam com as vestes de
uma organização religiosa...
O SR. ETELVINO LINS: – O Senado apreciou,
há poucos dias, projeto de igual natureza, vindo da
Câmara dos Deputados. Fui relator dêsse projeto na
Comissão de Constituição e Justiça. Meu parecer
teve aprovação unânime dos colegas da Comissão.
Veio a plenário e foi aprovado, sem um voto
discrepante. E' o projeto de lei da Câmara nº 272 de
1948.
O SR. ANDRADE RAMOS: – O Senador
Mello Vianna citou êsse caso fazendo justiça a V.
Ex.ª.
O SR. ETELVINO LINS: – Não tive
oportunidade de ouvir essa parte do brilhante
discurso do nobre colega.
O projeto. de Lei nº 272 assim reza:
Autoriza o Poder Executivo a doar à
Congregação dos Salesianos uma área de terreno
pertencente à Escola Agro-Técnica de Barbacena;
no Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E o Poder Executivo autorizado a fazer
doação à Congregação dos Salesianos de um
terreno de 15,5348 hectares, pertencente ao
patrimônio da Escola Agro-Técnica de Barbacena, no
Estado de Minas Gerais, de acôrdo com a planta que
acompanha a presente lei, para nele ser construído
um Patronato Agrícola e de Aprendizes Artífices, que
será denominado "Instituto Tenente Ferreira".
Art. 2º A doação de que trata a presente
lei será considerada nula para todos os
efeitos legais, caso não sejam iniciadas as obras
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de construção dentro do prazo de 3 anos contados
da data da assinatura da escritura de doação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
Foi aprovado pelo Senado e por unanimidade.
O SR. MELLO VIANNA: – Já invoquei aqui a
autoridade de V. Ex.ª.
O SR FERREIRA DE SOUZA: – O nobre
Senador Mello Vianna, no discurso que acabamos de
ouvir, mostrou a contrariedade resultante da rejeição
do projeto.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Não se trata de
atitude contrária; êle ainda não se manifestou.
O SR. ETELVINO LINS: – Eu estava presente
à Comissão de Constituição e Justiça, como V. Ex.ª
e tive oportunidade de declarar que estava de pleno
acôrdo com as considerações expendidas pelo nobre
colega, Senador Ferreira de Souza. O projeto não é
inconstitucional nada tem de inconstitucionalidade.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Assim, Sr.
Presidente, vencida a alínea 2ª do artigo
examinemos a situação do projeto em face da alínea
III, também invocada no parecer da Comissão de
Constituição e Justiça.
Inclui esta alínea entre os atos defesos a
qualquer das entidades públicas do Brasil, o ter
relações de aliança ou dependência com qualquer
culto ou Igreja, sem prejuízo da colaboração
recíproca em prol do interêsse coletivo.
E' claro o sentido da norma. Não impede a
existência a de relações entre uma entidade pública
e uma Igreja ou um culto. Impede, sim, a aliança ou
a dependência, vale dizer, relações em que a Igreja
ou o culto figurem como iguais ao Estado; relações
de aliança, ou como superiores ao Estado, relações
de dependência.
O SR. CÍCERO DE VASCONCELOS: –
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador)
– Essas relações se impõem quando se trata de país
em que trinta e nove milhões de católicos se
manifestam, de público, como tais.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª tem
plena razão e a êste ponto chegarei no final de
minha dissertação.
Não há impedimento de relações. Esta
conclusão é bem corroborada pela frase final da
alínea III correspondente à limitação da aliança ou de-

pendência: "sem prejuízo", diz ela, "da colaboração
recíproca em prol do interêsse coletivo". Quer dizer
que a própria Constituição admite relações entre o
Poder Público e qualquer Igreja ou culto religioso,
desde que as relações, não sendo de aliança ou
dependência, visem ao interêsse coletivo.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Contanto que
não seja no terreno cultural ou assistencial.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr.
Presidente, é fora de dúvida a ação que a Igreja
Católica tem desenvolvido no Brasil no terreno cultural.
Da escola primária à superior, todos os graus
do ensino, do verdadeiro e bom ensino, vêm sendo
objeto dos cuidados, da dedicação e da atividade
dos seus dirigentes e componentes.
E' ou não êste o caso? Trata-se ou não, na
hipótese, de relação entre o Estado e a Igreja,
visando não a aliança ou a dependência, senão o
interêsêse público?
O SR. ARTHUR SANTOS: – A questão é a
seguinte: um decreto-lei modificou a ordem de
sucessão estabelecida pelo Código Civil, dela
retirando os sobrinhos e dando herança jacente para
o Estado. E' justo desapareçam os sobrinhos que
dentro da vocação hereditária deviam herdar e vá a
herança para o Estado para doá-la a terceiros? Esta
a questão fundamental. Qual a razão, jurídica ou
política, que levou o Estado a revogar a ordem de
sucessão do Código Civil?
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – A vacância é
anterior.
O SR. ARTHUR SANTOS: – E' justo que o
Estado, de posse da herança jacente, dela abra mão
em favor de terceiros?
O SR. IVO D'AQUINO: – A herança é vacante
e não jacente.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Já estava
incorporada.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª Sr.
Senador Arthur Santos, que me honra sobremodo
com a colaboração, já agora muda os têrmos da
questão.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não mudo. Sou,
também, pela inconstitucionalidade, Sou coerente. V.
Ex.ª conhece os meus votos. Opino, sempre, pela
inconstitucionalidade quando não enquadrada a hipótese
nas referências expressas da Constituição. Qualquer
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doação feita à Igreja, fora dos casos por ela
determinados, fere princípio constitucional. Êsse o
meu ponto de vista. Subvencionar a Igreja ou fazerlhe doação de propriedade do Estado, sem objetivo
determinado qual o de uma Igreja que seja
considerada monumento histórico, ou para fim
cultural ou educativo, fere preceito constitucional.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E' o ponto
em que estamos. O projeto, nos têrmos em que a
Câmara dos Deputados o aprovou, não estabelece
simples doação à Igreja; não determina a pura
transferência de um bem público para uma
organização de natureza semi-pública ou privada,
Não. Diz apenas que a fazenda Araras passará para
a Mitra; que nela construirá estabelecimento de
ensino agricola. Exige ainda a construção em prazo
determinado, ou seja, três anos; e imediatamente
estipula sanções para a desobediência a esta
cláusula, qual seja a passagem do bem para o
Estado de Minas Gerais, por que êle cumpra o
mesmo objetivo.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Veja Vossa Ex.ª
que se trata de doação; e não é um só terreno, mas
dois. O que o projeto faz é entregar à Mitra a
herança de Maria Felisberta da Silva, que morreu
sem herdeiros dentro da ordem de sucessão pois
fala na:
"Fazenda Araras, situada no Município de
Carmo da Mata, no Estado de Minas Gerais, com a
área de 1.990.996 metros quadrados e o terreno do
lugar "Barreiras", situado no mesmo Município, com
a área de 317.188 metros quadrados",
que pertencem à União em virtude de
vacância.
O projeto está redigido de tal maneira que se
percebe o seu fim – entregar à Mitra o que Estado
havia, pela sucessão de Maria Felisberta da Silva.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Para fim
especificado.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não pode ser
para o mesmo fim. Dois são os terrenos e afastados.
Não é possível construir a escola em ambos os
terrenos.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Destinamse a fins agrícolas.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Estão situados
em lugares diferentes.

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se V. Ex.ª
provar que estão afastados...
O SR. ARTHUR SANTOS: – Têm até
denominações diferentes, V. Ex.ª, tão vigilante, que
"não deixa passar camarão por malha" em questões
de interêsse do Estado, não poderia concordar com
o projeto. Trata-se de dois terrenos, sem prova da
sua contiguidade e sem saber em qual dêles será
construída a escola. O objetivo é entregar à Mitra
bens que o Estado houver por sucessão dessa
senhora. Repito, são dois terrenos situados em
lugares diferentes, com denominações e áreas
diversas e sem especificação em qual dêles será
construído o estabelecimento. Não pode ser nos
dois, porque a escola é uma só.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª me
permita...
O SR. ARTHUR SANTOS: – Permito. Quero
que V. Ex.ª me informe em qual dos dois terrenos vai
ser construída a escola.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não o posso
dizer a V. Ex.ª.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Então, perdoeme V. Ex.ª, não podemos doá-lo à Mitra.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não
considero fundamental saber em qual dos dois
terrenos sera construída a escola.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Será nos dois?
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Nem nos
dois.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Em qual dos
dois? A escola é uma só.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se V. Ex.ª
permitir, vou tentar responder-lhe.
O projeto, de fato, refere-se à fazenda Araras,
com determinada área, e também a um terreno num
lugar denominado Barreiras. V. Ex.ª é homem do
interior e sabe muito bem como os nomes variam por
lá. Cada indivíduo que se estabelece na mesma
propriedade, dá-lhe novo nome.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Posso afirmar a
V. Ex.ª que pelos avulsos da Câmara dos Deputados
se trata de dois terrenos absolutamente distintos e
sem continuidade.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Um no município
de Carmo da Mata; outro em Barreiras. São,
portanto, distintos.
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O SR. ARTHUR SANTOS: – Pergunto a V.
Ex.ª mais uma vez: em qual dos dois a Mitra vai
construir a escola?
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Podem ser
terrenos diferentes, porque se destinam a fins culturais.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não são, todavia,
contíguos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª sabe
que o ensino agrícola não se faz num só prédio.
Exige diversas outras instalações e outros prédios,
embora distantes do centro.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não pode ser,
será uma escola agrícola. Num dos terrenos, a
escola agrícola; e no outro?
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Os dois
terrenos destinam-se ao mesmo fim.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E'
perfeitamente possível. O estabelecimento pode ter
dependências em outros terrenos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Quando fôr o
caso. O que se pretende, entretanto, fazendo vista
grossa, é dar à Mitra um terreno que o Estado houve
por sucessão hereditária, nos têrmos da lei, com fim
especificado.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O objetivo
está expresso.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Especifica
até a sanção no caso do não cumprimento da lei.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se V. Ex.ª
verificar os números verá que só há uma propriedade
com mais de dois milhões de metros quadrados, o
que não é tão grande.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Neste ponto, V.
Ex.ª diz bem.
O SR. ETELVINO LINS: – Permita-me um
esclarecimento. Além disso, os dois terrenos ficam
situados no mesmo distrito de Carmo da Mata.
O SR. MELLO VIANNA: – Esta face da
questão, a Comissão de Finanças ou a de Educação e
Cultura, oportunamente, examinarão. Estamos apenas
apreciando a preliminar da constitucionalidade, que V.
Ex.ª defende com grande brilho, como sempre o faz.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Obrigado ao
nobre colega.
A objeção do Senador Arthur Santos, merece
ser considerada, é sempre de valor. Por partir de quem
parte, fez-me sair do terreno da constitucionalidade, em
que colocara o debate e o da pura legalidade. Tenho

que responder à matéria de fato a respeito da qual
não tenho conhecimento integral.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O mérito está
mais ou menos, ligado ao aspecto constitucional. E'
preciso saber o objetivo da doação para, por ela,
verificarmos se não há infringência de princípio
constitucional. Não é possível separar o fim a que se
destina o terreno da questão constitucional.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Quanto ao
fim, sabemos, é expresso. Há até sanção também
expressa. Se não se constituir a escola no prazo de
três anos, os bens passarão para o Estado de Minas
Gerais. Não é sanção ao arbítrio de qualquer
autoridade, mas automática. Em face dos têrmos do
projeto, amplamente discutido na Câmara dos
Deputados, verifica-se tratar-se de uma ou duas
áreas distintas para instalação da Escola Agrícola,
sem que entre elas medem léguas ou quilômetros.
Devo ater-me à expressão do projeto. Confesso a
Vossa Ex.ª que se fôsse eu, redigí-lo-ia de modo
diferente. Em vez de falar em fazenda ou terreno que
passaria à mitra, diria "fica, o Poder Executivo
autorizado a fazer a doação", mediante as condições
que estipularia.
Argui-se, ainda contra o projeto, a sua feição
legal, não mais a constitucional, aduzindo o nobre
Senador Aloysio de Carvalho em aparte ao digno
Senador Mello Vianna, e, agora, o ilustre Senador
Arthur Santos – que a fazenda foi incorporada ao
patrimônio
nacional
com
determinado
fim,
importando a incorporação na privação de alguns
dos sobrinhos, ou outros herdeiros legítimos, de um
direito de propriedade. E sustenta que só se
justificaria essa providência, se tivesse por mira uma
finalidade própria do Estado, qual a constante do
Decreto-lei que modificou a ordem da sucessão
hereditária, prescrita no Código Civil.
Partem os nobres impugnantes da idéia que a
modificação, de tal ordem importa em privação das
propriedades dos herdeiros.
Vale notar, entretanto, que quando o Estado
assim age, não está tomando o bem a nenhum
herdeiro possível, nem realizando confisco, nem
negando a propriedade de alguém que a ela tenha
direito.
Ninguém tem direito a uma sucessão não
aberta. Se o Estado altera a sucessão legítima e o
dono do bem dêle não dispõe, por testamento, ao
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parente do de cujus não se atribui mais direito. Não
ficará privado de direito algum; porque direito não
tinha, nada pode reclamar, porque nenhum direito
lhe foi atribuído.
Assim, Sr. Presidente, depois que a lei negou
a herança ao colateral do terceiro gráu de, após a lei
Linhares, ao colateral do quarto grau ou ainda,
depois de um decreto de 1946, ao colateral acima do
quarto grau, nenhum dêles foi privado de forma
alguma, de qualquer herança.
As heranças abertas ao tempo do decreto,
poderiam ser objeto de discussões pelo princípio,
mais ou menos pacífico em Direito Civil, de que a
herança se transmite ao sucessor desde o momento
da morte do seu autor.
O SR. IVO D'AQUINO: – Êste princípio é do
Código Civil.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não, porém,
se êle faleceu sob o regime da lei que se quer
aplicar. Então, o herdeiro possível, sob o regime de
outra lei, nada perderá, nada se lhe tira.
O SR. IVO D'AQUINO: – Aliás, a herança só
se torna vacante depois de ter sido jacente. Existe
prazo legal dentro do qual o herdeiro porventura
existente pode reclamar a herança.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Vejo os líderes
da maioria e o da minoria aplaudindo um decreto do
govêrno provisório que exclui os sobrinhos do direito
de sucessão.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não estou
aplaudindo; estou constatando, sem aplaudir.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Excelência
está dizendo. E' um truismo; se têm direito, está
acabado. Quero saber se foi justo ou injusto. Todos
sabemos que foi injusto e teve por fim motivo
determinado estabelecer o favoritismo. Pois bem,
vamos endossar, vamos permitir que o Estado, que
foi beneficiado por essas sucessões, em virtude de
lei especial continue a abrir mão dessas heranças
para entregá-las a terceiros. E' o que concluo
da argumentação de V. Ex.ª, aliás com grande
pesar.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Em princípio
estou de acôrdo com V. Ex.ª, no tocante à injustiça
da proibição do colateral, até terceiro grau, ter direito
à herança. Neste particular, pode estar certo
de que concordo inteiramente com a opinião de
V. Ex.ª O decreto que reformou o Código

Civil limitando a herança legítima ao colateral do
segundo grau foi injusto e personalíssimo,
possibilitou abusos, até escândalos.
Declaro, sinceramente, que não estaríamos de
acôrdo se V. Ex.ª defendesse a extensão da herança
em tôda a linha do Código Civil. Como legislador,
limitá-la-ia ao terceiro gráu. Não discuto, porém,
afora a justiça ou a injustiça da norma, constato-a.
Sob a sua vigência, determinados bens, constitutivos
de uma herança jacente, se transformaram em
vacântes pela ausência de herdeiros legítimos. Tais
bens foram incorporados ao domínio da União e aí
não ficaram, ligados a qualquer ônus; sôbre êles não
se estabeleceu qualquer laço direto. Passaram a
pertencer ao govêrno, do mesmo modo como o
dinheiro arrecadado de impostos e as importâncias
decorrentes das taxas das quais dispomos para fins
diversos, inclusive subvenções e auxílios. No fundo,
trata-se apenas de bens do Estado, nada mais.
Êstes bens não estão vinculados; sôbre êles não
pesa ônus real.
O SR. IVO D'AQUINO: – A citação da herança
é apenas para individuar o bem. O projeto poderia ter
deixado de fazê-lo, porque, na realidade, hoje, o bem
é próprio da União.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O bem é da
União que dêle pode dispor como se havido por outra
forma legal. Quando se estatuiu a passagem da
herança vacante para a União – V. Ex.ª diz muito bem
– procurou-se dar a êsse ato, que visava a um bem
social, uma razão de ordem prática, com a promessa
de um auxilio à família, do qual nunca se cogitou.
Deu-se o mesmo com o sêlo de Educação e Saúde.
Mesmo sob êsse ponto de vista, o projeto não
tem eiva de irregularidade.
A que visa êle? À lei especialmente destinada
a obras educativas. E o fim referido no projeto é ou
não de natureza educativa? A União não faz doação
à Mitra de Oliveira pela razão única de doar; não o
fará sem encargos para a donatária; faz uma doação
condicional ou modal.
No campo da doutrina jurídica, poderíamos até
pensar num contrato bilateral imperfeito, pela
instituição de obrigações para o beneficiário. Ainda aí
o projeto satisfaria inteiramente à finalidade que se
quer.
Sou, todos o sabem – católico, apostólico,
romano;
pertenço
à
Ação

– 129 –
Católica; aceito tôda a doutrina da Igreja Católica.
Não é, contudo, pròpriamente esta situação que me
leva, como jurista, a sustentar a perfeição do projeto,
dentro da técnica constitucional. Falo como
legislador.
Quando se discutiu, na grande Comissão
Constitucional sob a honrada presidência de V. Ex.ª,
o capítulo sôbre a Educação, relator que fui da
Subcomissão encarregada do assunto, cheguei a
lembrar, a exemplo da Constituição de 1934, a
criação do fundo nacional de educação. Tive ensejo
até de sugerir que as heranças vacantes lhe fôssem
incondicionalmente reservadas.
O fundo nacional de educação não deve,
entretanto, visar, exclusivamente, às despesas
diretas da União com o ensino; deve constituir, uma
fonte de riqueza, com que o Estado atenda às
instituições particulares e até as auxilie na formação
dos respectivos patrimônios, por que se tornem
independentes, autônomos, e possam melhor
realizar os seus fins.
A idéia não foi por diante porque o nobre
deputado Sr. Ataliba Nogueira, como eu, professor
de uma Faculdade de Direito, falando-me numa alta
herança de São Paulo que, pela Lei Linhares, seria
transferida ao Estado, adiantou que o respectivo
interventor já se comprometera com a Universidade
de São Paulo, em lh'a transferir no todo ou em parte,
para lhe constituir o patrimônio.
Dentre os meus planos de iniciativa no Senado
faz parte a apresentação de um projeto sôbre a
sucessão hereditária e sôbre a destinação de
heranças vacantes, as quais, no meu sentir, não
devem ser para os Estados como consta da Lei
Linhares, mas sim para a União, com o fim especial
de formar patrimônios das instituições educacionais
de caráter público e até das particulares.
Por essas razões, bem vê o Senado não haver
motivo para a celêuma em tôrno do projeto, que
nada mais faz do que tirar um bem do patrimônio da
União e destiná-lo a um fim cultural. E' o que fazemos
comumente, quando concedemos subvenções às
instituições culturais particulares, ou mesmo de
caráter religioso. Em última análise, nada mais é do
que a retirada de uma importância dos cofres da
União para doá-la a instituições particulares.
Por que deverá ser êsse patrimônio,
quando
constituído
por
bem
imóvel,

mais importante que os recursos do Tesouro?
Vejo nesse projeto não uma deliberação
rigorosamente constitucional e sem falhas de ordem
jurídica, mas profundamente conveniente. Num país
como o nosso, onde é impossível ao Poder Público
estadual, federal ou municipal, isoladamente ou em
conjunto, enfrentar, de modo definitivo, o problema
da educação, sobretudo a educação técnica e
profissional, já é muito exerçam instituições
particulares, desinteressadas, como as de base
religiosa, dedicadas a tão nobilitante tarefa...
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – De grande
autoridade material e moral.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...de grande
autoridade material e moral – diz bem V. Ex.ª – pois
tais instituições religiosas trabalhando sem fito de
lucro, ensinando a mocidade, se inspiram numa alta
consciência dos deveres do indivíduo em face da
coletividade.
Por que não auxiliá-las? Por que não ir ao seu
encontro?
Que vale à União essa pequena area no
interior do Estado de Minas Gerais?
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Propriedade abandonada.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Que irá a
União fazer dessa propriedade abandonada? Deixála inculta, ocupada por todo o mundo, uma espécie
de "terra de ninguém" sem utilidade imediata?
Que fará a União? Terá de vendê-la, para
aplicar o produto em outra finalidade, ou mesmo
destiná-lo a qualquer instituição particular.
Não é mais justo o destino constante do
projeto imobiliário, não se lhe conferiria aplicação
muito mais nobre, capaz de justificar a própria lei de
herança jacente, tornada vacante, entregando-a ao
Bispo de Oliveira, por que nele instale,
possivelmente sob a direção de congregação
religiosa de valor, uma escola de agricultura, onde se
ensine à gente daquela zona, como se trabalha a
terra, como se conquista a riqueza, como se ganha o
pão de cada dia?
Haverá, Sr. Presidente, finalidade mais
meritória? Não há. E porque assim é, estou certo de
que o Senado, atentando no assunto, tomará
orientação que, na Comissão de Constituição e
Justiça, tomou o meu nobre colega e amigo Senador
Joaquim Pires, divergindo do parecer vencedor. As-
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sim fazendo, o Senado terá cumprido a Constituição
Daí a imperiosidade da homenagem proposta
e feito enorme bem a uma grande parte do Brasil. pelo Sr. Senador Andrade Ramos e já apoiada pela
quase totalidade dos Srs. Senadores.
(Muito bem; muito bem Palmas )
Republica-se por ter saído com incorreções:
O busto em bronze de Ruy Barbosa, no recinto
do Senado, será a fôrça inspiradora ao exemplo que
PARECER
o maior dos Senadores nos legou.
Quando em 1923 o grande tribuno
Nº 985, de 1948
desaparecia dentre os vivos, a sua cadeira continuou
reservada a seu espírito, por deliberação do Senado,
Da Comissão Diretora sôbre a Indicação nº 4, como um farol que continuasse a guiar os atos de
de 1948.
amor à Liberdade, à Justiça e à Constituição.
Dessarte, sou de parecer que, à feliz indicação
Relator: Senador Plínio Pompeu.
do Senador Andrade Ramos, seja aprovado o seguinte:
O Senador Andrade Ramos e mais 46 Srs.
Senadores indicam que a Mesa do Senado tome as
PROJETO DE RESOLUÇÃO
providências para que seja colocado, na sala das
sessões do Senado Federal, o busto em bronze do
Nº 11, de 1948
saudoso Senador Ruy Barbosa.
Essa homenagem não é apenas justa – ela é
a) Fica a Comissão Diretora autorizada a
imperiosa – pois representa a volta simbólica contratar, com escultor idôneo, o busto em bronze, de
daquele que elevou o Senado ao apogeu até agora tamanho natural, do saudoso Senador Ruy Barbosa, a
ainda não atingido.
fim de ser o mesmo colocado na arcada existente em
A fôrça das democracias reside no culto à baixo da Imagem de Jesus Crucificado, em altura a
memória daqueles que, pela ação e exemplos dominar a cadeira do Presidente, e visível do recinto;
dignificantes, souberam cultivar no povo e,
b) que essa solenidade se realize em 5 de
principalmente, nos governantes, o sentimento de novembro do ano vindouro, em sessão extraordinária,
Justiça e Liberdade.
com a presença de altas autoridades.
Ruy Barbosa foi, incontestàvelmente, uma das
Sala da Comissão Diretora, em .. de setembro
maiores expressões da inteligência e da cultura de 1948. – Mello Vianna, Presidente. – Plínio
jurídica do mundo a serviço da Justiça e do Direito.
Pompeu, Relator. – Georgino Avelino. – João
Em Haya foi o advogado de tôdas as nações Villasbôas. – Dario Cardoso.
pequenas contra a prepotência da fôrça e, aqui, no
Parlamento o defensor impertérrito da Constituição
INDICAÇÃO
que êle plasmara com tanta devoção e confiança.
Na nebulosidade da primeira fase da vida
Nº 4 – 1948
republicana, quando as paixões políticas agitavam a
vida da Nação, ainda não estruturada no novo
Indicamos que a Mesa do Senado se digne
regime, foi a fôrça da inteligência de Ruy Barbosa tomar as providências necessárias, após aprovação
que evitou caíssemos numa ditadura que seria a do plenário, a fim de que:
sequência de golpes de fôrça.
a) seja colocado na Sala das Sessões do
E, durante tôda a sua ação política, nunca foi Senado Federal, o busto em bronze do insigne
possível um eclípse total das liberdades públicas, por tribuno e saudoso Senador Ruy Barbosa, na arcada
tempo prolongado, porque o respeito à sua suàperior existente em baixo da Imagem de Jesus Crucificado,
cultura e o receio ao escárneo das gerações futuras em altura a dominar a cadeira do Presidente, e
que o seu verbo candente lançaria os candidatos ao visível do recinto;
regime da fôrça, eram as maiores garantias da
b) que o busto seja adquirido pela Mesa, como
intangibilidade da Constituição.
melhor julgar;
Com Ruy, neste Senado não seria possível,
c) que a solenidade se realize, em
em nossa história, a data de dez de novembro.
sessão
extraordinária,
com
a
presença
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das altas autoridades, especialmente convidadas.
Sala das Sessões, em 2 de julho de 1948. –
Andrade Ramos. – Novaes Filho. – Mello Vianna. –
Waldemar Pedrosa. – Camilo Mércio. – Góes
Monteiro. – Ernesto Dornelles. – Henrique de
Novaes. – Santos Neves. – Ferreira de Souza. –
Vespasiano Martins. – Levindo Coelho. – Alvaro
Adolpho. – Francisco Gallotti. – Pedro Ludovico. –
Augusto Meira. – Ivo D'Aquino. – Plinio Pompeu. –
Attilio
Vivacqua.
–
Flávio
Guimarães

– Severiano Nunes. – Vergniaud Wanderley. –
Alvaro Maia, – Pinto Aleixo. – Lucio Corrêa. –
Hamilton Nogueira. – Pereira Pinto. – José
Americo. – Bernardes Filho. – Salgado Filho. –
Apolonio Sales. – Arthur Santos. – Joaquim Pires.
– João Villasbôas. – Filinto Müller. – Euclydes
Vieira – Clodomir Cardoso. – Dario Cardoso. –
Olavo Oliveira. – Roberto Glasser. – Adalberto
Ribeiro. – Sá Tinoco. – Water Franco. –
Georgino
Avelino.
–
Durval
Cruz.

135ª SESSÃO, EM 4 DE OUTUBRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE E NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14,30 horas comparecem os Srs.
Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Augusto Moira.
Clodomir Cardoso.
Evandro Vianna.
Mathias Olympio.
Plínio Pompeu.
Adalberto Ribeiro.
José Américo.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Apolônio Sales.
Cícero de Vasconcelos.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Pereira Moacyr.
Henrique de Novais.
Santos Neves.
Andrade Ramos.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Rodolpho Miranda.
Dario Cardoso.
Pedro Ludovico.
Flavio Guimarães.
Roberto Glasser.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lúcio Corrêa.
Salgado Filho.
Camilo Mercio (33).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
33 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão.
Vai-se proceder à leitura da ata.
O Sr. 1º Suplente (servindo de 2º Secretário)
procede à leitura da ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. 3º Secretario (servindo de 1º) lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios:
– Do Sr Ministro da Agricultura (2),
agradecendo, a comunicação de haverem sido
enviados à sanção os Decretos Legislativos
extinguindo a Comissão Nacional de Gasogênio e
autorizando o Poder Executivo a abrir àquele
Ministério, o crédito especial de Cr$ 2.967,70, para
pagamento de gratificação de magistério a João
Cândido Ferreira Filho. – Inteirado.
Da Câmara dos Deputados
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 854-A, de 1948, que fixa normas
para a profilaxia da lepra.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os paotestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 1 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 399, de 1948
Fixa normas para a profilaxia da lepra.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A profilaxia da lepra será
executada por meio das seguintes medidas
gerais:
I – Descobrimento de doentes por
intermédio de:
a) censo;
b) exame obrigatório de todos os
"contatos" ou comunicantes e dos suspeitos ou
"observandos";
c) notificação compulsória;
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d) exame das pessoas que procuram
espontâneamente os serviços de lepra.
II – Investigação epidemiológica de todos os
casos de lepra.
III – Isolamento compulsório dos doentes
contagiantes.
IV – Afastamento obrigatório dos menores
"contatos" de casos de lepra, da fonte de infecção.
V – Vigilância sanitária.
VI – Tratamento obrigatório de todos os
doentes de lepra.
VII – Educação Sanitária.
VIII – Assistência Social aos doentes e suas
famílias.
IX – Preparo do pessoal técnico.
X – Estudos e pesquisas relativas à lepra.
XI – O Serviço de Profilaxia da Lepra manterá
sigilo sôbre a internação do doente e a executará
com a maior discrição possível.
XII – O filho de doente, nascido no leprosário,
terá sua certidão de idade como local de nascimento
o nome do Município, onde estiver situado o
leprosário.
Art. 2º – O censo de leprosos e seus
comunicantes deverá ser realizado, periódicamente,
pelos serviços de profilaxia da lepra, com intervalos
não maiores de 5 anos.
Parágrafo único. Todo e qualquer censo ou
atualização censitária deverá ser devidamente
documentado, constando dos modêlos apropriados
as informações referentes aos doentes, suspeitos e
"contatos".
Art. 3º – Todo "contato" ou comunicante é
obrigado a submeter-se a exame pelos técnicos dos
serviços oficiais de lepra, no mínimo duas vezes por
ano.
§ 1º – Os reexames semestrais dos
comunicantes de casos contagiantes serão feitos nos
dispensários, ou nos domicílios, durante um período
não inferior a 6 anos, contados a partir do seu
afastamento da fonte de infecção.
§ 2º – Os reexames semestrais dos
comunicantes de casos não contagiantes poderão
ser realizados num período inferior a 6 anos, a juízo
da autoridade sanitária.
§ 3º – E' facultado ao examinado o direito de ser
assistido por médico da sua confiança, durante os
exames ou reexames a que fôr submetido.
§ 4º – Os reexames dos comunicantes
lapromino-positivos poderão ser realizados com
intervalos maiores, sempre a juízo da autoridade sani-

tária, na forma do Regulamento a ser baixado.
Art. 4º –Todo caso "suspeito" de lepra
deverá submeter-se a exames periódicos, de
preferência nos dispensários do serviço oficial de
profilaxia da lepra e a intervalos fixados pela
autoridade sanitária até completa elucição
diagnóstica.
Parágrafo único. Esses exames poderão
ser acompanhados por médico particular da
confiança do examinado.
Art. 5º – É obrigatória a notificação dos
casos confirmados ou suspeitos de lepra.
§ 1º – A notificação deverá ser feita
diretamente ao serviço local de profilaxia da lepra
ou, na sua ausência, a qaulquer autoridade
federal, estadual ou municipal mais próxima, que
por sua vez a levará imediatamente ao
conhecimento da repartição competente.
§ 2º – Para maior incremento da prática de
notificações os serviços de profilaxia da lepra
deverão promover, por todos os modos
adequados,
a
cooperação
dos
médicos
particulares, dos médicos encarregados das
inspeções de saúde, nas organizações públicas e
privadas, corporações armadas, nas escolas,
associações de classe, institutos e órgãos de
previdência,
associações
esportivas,
estabelecimentos industriais e comerciais com o
incentivo sempre à prática desta medida.
§ 3º – Será sempre conservado em sigilo o
nome do notificante.
Art. 6º – É obrigatório a completa
investigação epidemiológica de todos os casos de
lepra.
§ 1º – A Investigação epidemiológica
consistirá essencialmente na obtenção e no
registro, em ficha adequada e na subsequente
verificação de tôdas as informações de valor
epidemiológico referente ao doente e aos seus
comunicantes.
Art. 7º – É obrigatório o isolamento dos
casos contagiantes de lepra, compreendidos:
a) todos os casos de lepra lepro-matosa;
b) todos os casos não lepromatosos que,
em face dos resultados dos exames clínicos e de
laboratório e, a juízo da autoridade sanitária,
permitam admitir a probalidade de serem capazes
de contagiar.
Art. 8º – É também obrigatório o isolamento
dos
casos
não
lepromatosos
que,
pelas
condições
e
hábitos
de
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vida, ou por insubmissão às medidas sanitárias, não
oferecem garantias para a saúde da coletividade, a
critério da autoridade sanitária.
Art. 9º – Além dêsses poderão ser ainda
internados em leprosários, a juízo da autoridade
sanitária, quaisquer casos de lepra que se
encontrem incapacitados para a obtenção dos
recursos necessários à própria subsistência, e os
que forem portadores de estigmas impressionantes
de lepra.
Art. 10. O isolamento será feito:
a) em leprosário;
b) em domicilio.
Art. 11. O isolamento leprocominal será como
regra, feito em estabelecimentos oficiais dos tipos
colônia ou sanitário, ou em estabelecimentos
particulares de tipo sanatorial.
§ 1º – Os sanatórios mantidos por particulares
ficarão subordinados à fiscalização dos serviços
oficiais da profilaxia da lepra.
§ 2º – Substituir o nome do Ieprosário e
preventório, pelo nome do Município, nos carimbos
de inutilizar selos e fixar a data da expedição da
correspondência dos internados.
Art. 12. Serão inteiramente gratuitos a
manutenção e o tratamento dos doentes internados
nos estabelecimentos oficiais.
Parágrafo único. Nesses estabelecimentos
poderá haver alojamentos especiais para doentes
contribuintes, os quais ficarão, entretanto,
sujeitos à disciplina e ao regime nêles em vigor.
Art. 13. O isolamento domiciliário só será
permitido pela autoridade competente, a titulo
precário, desde que haja inteira segurança do
cumprimento das medidas sanitárias exigidas.
Art. 14. Não será permitido o isolamento
domiciliário em prédio de habitação coletiva de
comércio ou indústria.
Art. 15. Todo recem-nascido, filho de
doente
de
lepra,
será
compulsória
e
imediatamente afastado da convivência dos seus
pais.
Art. 16. Os filhos de pais leprosos e todos
os menores que conviviam com leprosos serão
assistidos em meio familiar adequado ou em
preventórios especiais.
Art. 17. Será realizada rigorosa vigilância
sanitária sôbre os doentes isolados em leprosários
e aos suspeitos ou em observação que terá como
principal
objetivo
promover
e
fiscali-

zar o exato cumprimento das exigências constantes
das leis e regulamentos sanitários em vigor.
Art. 18. A vigilância sanitária sôbre o doente
não intenado em leprocômio será efetuada através
de:
a) visitas periódicas ao seu domicilio por
médicos, enfermeiras, visitadores e guardas
sanitários;
b) reexames clínicos e laboratoriais;
c) verificação do exercício de ocupações
proibidas.
Art. 19. O tratamento dos doentes isolados em
leprocômios será regular, obrigatório e gratuito, e
terá por fim anular a sua contagiosidade, evitar o
desenvolvimento da infecção ou obter a cura das
lesões e o desaparecimento dos sintomas.
Art. 20. O tratamento dos doentes não
isolados será regular e obrigatório, e também
gratuito, quando feito em dispensários oficiais.
Art. 21. Os hospitais, sanatórios, casas de
saúde,
policlínicas
e
consultórios
médicos
particulares só poderão manter em tratamento
doentes de lepra não contagiantes, a juízo da
autoridade competente e sob seu imediato contrôle.
Art. 22. Nos processos de licença e na
fiscalização
do
comércio
de
especialidade
farmacêutica, que se indicarem para o tratamento da
lepra, será sempre ouvido o Serviço Nacional de
Lepra.
Art. 23. A educação sanitária deverá visar os
doentes de lepra e seus comunicantes e ser extensiva
a tôdas as camadas da população, solicitada para isso,
a cooperação de todos os intelectuais, especialmente o
professorado e o clero, instituições, sociedades, clubes
e demais associações, que possam, de algum modo,
concorrer para a maior difusão dos conheicmentos
sôbre a lepra.
Art. 24. O Estado prestará ampla assistência
social aos doentes de lepra e suas famílias,
abrangendo:
a) doentes que pelas suas condições não
necessitem de isolamento leprocominal;
b) os egressos de leprosarias;
c) as crianças comunicantes de doentes de
lepra e os demais membros das famílias dos doentes
isolados;
d) doentes isolados em leprosários.
Art. 25. Aos doentes não isolados, a
assistência
social
deverá
visar,
fundamentalmente,
o
seu
reajustamento;
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ocupacional de modo a que êles fiquem, por si
mesmos, providos dos recursos para sua
subsistência.
Art. 26. Às crianças comunicantes de doentes
de lepra, internadas em preventórios ou recebidas
em lares, será proporcionada assistência social,
principalmente sob forma de instrução primária e
profissional, de educação moral e cívica, e de prática
de recreações apropriadas.
Art. 27. O Estado prestará obrigatóriamente a
assistência judiciária e extra-judiciária gratuita aos
doentes de lepra e suas famílias, de maneira a
resguardar-lhes os interêsses patrimoniais e
familiares perante as autoridades ou particulares.
Art. 28. A assistência social aos doentes
isolados em leprosários, terá por finalidade criar
nesses estabelecimentos condições as mais
aproximadas de uma vida em sociedade, digna e
confortável.
Parágrafo
único.
As
associações
de
assistência
social,
organizadas
dentro
dos
leprosários pelos doentes nêles internados, só
poderão funcionar mediante prévia autorização do
Diretor do estabelecimento.
Art. 29. O Govêrno poderá atribuir a entidades
particulares, integradas na campanha contra a lepra,
a responsabilidade da prestação total ou parcial da
assistência social aos doentes e suas famílias,
submetidas porém à orientação e fiscalização da
autoridade sanitária.
Art. 30. Deverá ser promovida a realização de
cursos e estágios leprológicos para médicos,
enfermeiros, laboratoristas e guardas, visando
preparo técnico e administrativo de pessoal para as
atividades de profilaxia da lepra, na forma do
Regulamento.
Parágrafo único. Os diplomados por êsses
cursos receberão certificados e terão preferência
absoluta no preenchimento dos cargos e funções
relacionados com o problema.
Art. 31. O Govêrno deverá manter e auxiliar o
funcionamento de institutos de leprologia, destinados
a realizações de pesquisas científicas sôbre
epidemiologia, patologia e terapêutica da lepra, e,
ainda, à formação e aperfeiçoamento de técnicos.
Art. 32. As medidas de combate à lepra serão
realizadas através dos serviços centrais de direção,
orientação e fiscalização, aos quais ficarão
subordniados os órgãos executivos, a fim de
garantir
a
homogeneidade,
a
con-

tinuidade e a eficiência dos trabalhos.
Art. 33. Aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Territórios será facultado entregar ao Serviço
Nacional da Lepra, mediante acôrdo bilateral, a
execução parcial ou total da campanha contra a
lepra, nas respectivas zonas.
Art. 34. Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex.ª, para
os devidos fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei
nº 870-A, de 1948, que assegura a inscrição de
provisionados no quadro da Ordem dos Advogados
do Brasil.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Ex.ª os protestos do meu mais alto aprêço.
Rio, em 1 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 400, de 1948
Assegura a inscrição de provisionados no
quadro da Ordem dos Advogados do Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É assegurada aos provisionados e
solicitadores cujos títulos tenham sido expedidos
até
a
presente
data,
a
inscrição
de
provisionados no quadro da Ordem dos
Advogados do Brasil, para o exercício
permanente de suas próprias profissões em todo
o território do respectivo Estado, na primeira
instância e em grau de recurso perante o juiz
singular.
Art. 2º – Da data desta Lei em diante, não
serão expedidas provisões para o exercício das
profissões de provisionados e solicitadores.
Art. 3º – É assegurado aos alunos do quarto
ano, do curso das Faculdades de Direito, mantidas
equiparadas ou reconhecidas na forma da lei federal,
a obtenção de carta de solicitador, mediante
requerimento ao Presidente do Tribunal de Justiça,
feita a prova da nacionalidade brasileira e de
quitação de serviço militar.
Parágrafo unico. As cartas de solicitador
expedidas na conformidade dêste artigo terão o prazo
de validade de três anos, a partir da data de sua
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expedição e não poderão ser renovadas.
Art. 4º – As inscrições atuais de provisionados
e solicitadores na Ordem dos Advogados do Brasil
são mantidas automáticamente para os fins desta
Lei.
Art. 5º – A presente Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 973, de 1948, que equipara às
dos capitães fluviais as cartas dos pilotos fluviais
expedidas até 15 de outubro de 1945, pela Escola de
Marinha Mercante do Pará.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 1 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 401, de 1948
Equipará às dos capitães fluviais as cartas dos
pilotos expedidas até 15 de outubro de 1945, pela
Escola de Marinha Mercante do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – As cartas de piloto fluvial expedidas
até 15 de outubro de 1945 pela Escola de Marinha
Mercante do Pará, na conformidade do art. 493 do
Decreto nº 17.096, de 28 de julho de 1925, e art. 451
do Decreto nº 220-A de 3 de julho de 1935, são
equiparadas às cartas de capitão fluvial para o efeito,
de se garantir aos titulares daquelas a plenitude do
exercicio, de comando de embarcações de qualquer
tonelagem classificadas nos parágrafos 7º e 8º do
art. 273 do citado Decreto nº 220-A, de 3 de julho de
1935.
Art. 2º – É prorrogado por mais 90 dias, a
contar da vigência desta lei, o prazo para a inscrição
nos exames da Escola de Marinha Mercante do
Pará, para Capitães Regionais e Segundos
Comissários Regionais, a que se devem habilitar os
pilotos fluviais e dispenseiros para os efeitos do
Decreto nº 19.812, de 1 de outubro de 1945.

Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
A imprimir.
São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 1.010, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre
o Veto nº 42 – 1948.
Do Sr. Prefeito do Distrito Federal
1. Mediante o Projeto de Lei nº 117, da
Câmara dos Vereadores do Distrito Federal, a Escola
Técnica de Assistência Social Cecy Dodsworth
atualmente subordinada à Secretaria Geral de Saúde
e Assistência, passará a depender da Secretaria
Geral de Educação e Cultura, sendo transferidas a
esta as verbas correspondentes às atividades da
referida Escola, bem como suas instalações e o
respectivo pessoal.
2. Não mereceu sanção do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal o art. 2º do Projeto, na parte em que
transfere à Secertaria Geral de Educação e Cultura
o pessoal da mesma Escola.
"Atualmente, há, na Prefeitura – argumenta-se
nas razões do veto – um quadro único de servidores
sendo êstes distribuídos pelas diversas repartições
de acôrdo com as conveniências do serviço e por ato
do Prefeito.
Em tais condições, a transferência dos
funcionários da Escola Técnica de Assistência
Social, fixada em dispositivo legal, não tem sentido, e
redundará era prejuízo para êles próprios, permitindo
a interpretação de que, excluídos do quadro único, e
formado um pequeno quadro isolado dificilmente se
beneficiarão do acesso por antiguidade e
merecimento nos têrmos da legislação em vigor".
A composição do pessoal da referida Escola
está regulada no citado Decreto-lei nº 6.527, de 24
de maio de 1944, nos seguintes artigos:
"Art. 5º Os serviços da Escola Técnica de
Assistência Social, serão superintendidos por um
Diretor, devendo a escolha recair em pessoa
especializada em assuntos relacionados com o
serviço social com prática de ensino em cursos
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semelhantes e tirocínio em trabalhos de assistência
social.
Art. 6º O corpo docente, o pessoal técnico
auxiliar, e o pessoal administrativo serão compostos
por serventuários da Prefeitura do Distrito Federal.
Parágrafo único. A Prefeitura do Distrito
Federal, poderá, em razão das conveniências do
serviço ou das necessidades do ensino contratar
para os cursos da Escola Técnica de Assistência
Social professôres que regerão uma ou mais
cadeiras, assim como pessoal para os quadros
técnico, auxiliar e administrativo.
Art. 7º As atribuições do Diretor da Escola bem
como os do corpo docente e do pessoal
administrativo e técnico auxiliar serão discriminadas
no Regulamento da Escola.
Art. 8º Para os efeitos do art. 5º deste Decretolei fica criado no Quadro Permanente da Prefeitura
um cargo isolado de Diretor de Estabelecimento,
padrão 03 de provimento em comissão.
Uma
vez
subordinado
o
mesmo
estabelecimento à Secretaria Geral de Saúde e
Assistência impõe-se, como decorrência natural, na
transferência de todo o seu corpo docente, pessoal
técnico auxiliar e pessoal administrativo para o
quadro de serventuários daquela Secretaria.
Continuam, porém, em vigor os artigos 5º, 6º,
7º e 8º transcritos, que não são revogados no Projeto
n º 117 da Câmara dos Vereadores do Distrito
Federal.
Assim, não se altera a situação dêsses
serventuários, quanto a seus direitos, nem tão pouco
quanto à faculdade de lotação, pelo Prefeito
Municipal, dentro dos Quadros Permanente (Q. P . )
e Suplementar (P. S.), instituídos pelo Decreto-lei
número 7.849 de 9 de agôsto de 1945.
A parte vetada ao contrário do que se alega,
enquadra-se necessária e sistemàticamente na
finalidade do projeto, e, além do mais é também
conseqüência do transporte, para a Secretaria Geral
de Educação e Cultura, da dotação orçamentária
compreensiva das despesas do pessoal lotado
naquêle estabelecimento.
Isto pôsto, considerando que não se verifica
no caso qualquer inconstitucionalidade ou lesão dos
interesses do Distrito Federal ou da União, a

Comissão de Constituição e Justiça opina pela
rejeição do veto.
Sala das Sessões, da C. de Constituição e
Justiça, de setembro de 1948. – Attilio Vivacqua,
Presidente e Relator. – Waldemar Pedrosa. –
Augusto Meira. – Ferreira de Souza. – Aloysio de
Carvalho. –Lúcio Corrêa. – Etelvino Lins. – Arthur
Santos.
PARECER
Nº 1.011, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 347, de 1948.
Relator: Sen. Etelvino Lins.
Em mensagem a Câmara dos Deputados,
justificou o Poder Executivo a necessidade de ser
concedida uma pensão especial a D. Donatila de
França Lins, viúva do guarda civil da classe "E",
Severino Pereira Lins, vitima de desastre em serviço
no dia 21 de outubro de 1945.
Daí o projeto de lei nº 220-A, de 1948, da outra
Casa do Congresso, e que no Senado tomou o nº
347, pelo qual se fixa a pensão em Cr$ 625,00
mensais, nos têrmos da mensagem.
De um modo geral, como salienta a exposição
de motivos do Ministro da Justiça a pensão em casos
idênticos,
tem
sido
arbitrada
em
quantia
correspondente a 50% do vencimento percebida pelo
funcionário à data da seu falecimento. Atendendo, no
entanto, a que o guarda-civil de que se trata faleceu
pouco antes da expedição e consequentemente, na
fase de elaboração do Decreto-lei nº 8.512, de 31-1245, que concedeu aumento geral de vencimentos ao
funcionalismo, propôs o Ministro da Justiça o
arbitramento da pensão em 50% do vencimento que o
mesmo percebia ao falecer, acrescido do aumento no
citado Decreto-lei para servidores de idêntica
categoria.
Nada opôs a Comissão, do ponto de vista legal
ou constitucional, à aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 30 de setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Presidente. – Etelvino
Lins, Relator. – Arthur Santos. – Lucio Corrêa. –
Augusto Meira. – Ferreira de Souza. – Olavo Oliveira.
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PARECER

PARECER

Nº 1.012, de 4948

N.º 1.013, de 1948

Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Ofício nº S–60 de 1948.
Relator: Sen. Arthur Santos.
Pela segunda vez, o Sr. Presidente da
Câmara dos Vereadores do Distrito Federal
submete à consideração do Senado o ofício do
Sr. Prefeito do Distrito Federal, que devolve o
autógrafo de decreto legislativo municipal, sem
sancionar, nem vetar. Alega o Prefeito que não
tendo usado daquelas faculdades, cabe ao
Presidente
da
Câmara
dos
Vereadores,
promulgá-lo. Objeta, êste, que a sua competência
está fixada na lei orgânica do Distrito Federal e
ocorre
apenas,
quando
o
veto do Prefeito fôr regeitado pelo Senado e o
Prefeito
não
promulgar
a
lei,
dentro
do decendio.
Daí o impasse.
Já em casa, anterior, esta Comissão
decidiu não lhe caber opinar sôbre a espécie por
não ser órgão Consultivo da Câmara dos
Vereadores.
O
Senado
sòmente
conhece
das
resoluções. da Câmara dos Vereadores através
dos vetos do órgão Executivo.
O Prefeito do Distrito Federal, no caso não
vetou nem sancionou o projeto de lei,
deixando
exaurir-se
o
prazo
em
que deveria ter tomado uma ou outra dessas
decisões.
Assim, não é difícil a solução legal
para
o
caso,
implícita
nas
funções
legislativas inerentes à Câmara dos Vereadores.
Ao Senado, porém, não há como
aconselhar ou decidir na controvérsia.
O Sr. Presidente daquela casa deve ser
cientificado dêste pronunciamento, para os
devidos fins.
Sala
das
Comissões,
em
30
de
Setembro de 1948. – Waldemar Pedrosa,
Presidente. – Arthur Santos, Relator. – Etelvino
Lins. – Aloysio de Carvalho. – Ferreira
de Souza. – Augusto Meira. –Lucio Corrêa.– Olavo
Oliveira.

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 40, de 1948.
Relator: Sen. Waldemar Pedrosa.
A Proposição legislativa, nº 40, de 1948, da autoria
do eminente Senador Attilio Vivacqua, sôbre a prestação
de garantias reais pelo Instituto Brasileiro de Oncologia e
pela Federação dos Bandeirantes do Brasil.
A Proposição, indiscutivelmente de alta utilidade,
visa a facilitar às duas instituições, a consecução dos seus
objetivos, com permitir-lhes hipotecar o domínio útil e as
acessões dos terrenos especificados nos Decretos-lei ns.
5.970, de 5 de novembro de 1943 e 8.851, de 24 de
janeiro de 1946, sem prejuízo para a União nem para o
instituto financiador.
A
procedência,
o
fundamento
e
a
constitucionalidade do Projeto defluem das razões da
justificação do Projeto, que tem precedente no de nº 18,
de iniciativa do Senado, já convertido em lei, que alterou o
Decreto-lei nº 8.818, de 29 de janeiro de 1946, "para o fim
de possibilitar juridicamente da construção da Casa do
Advogado, em terreno doado pela União".
Em face do exposto, opina a Comissão de
Constituição e Justiça pela aprovação da Proposição.
Sala das Comissões, em 30 de setembro de 1948.
– Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente e Relator. –
Augusto Meira. – Ferreira de Souza. –Lucio Correia. –
Olavo Oliveira: – Arthur Santos. – Etelvino Lins.
PARECER
Nº 1.014, de 1948.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 42, de 1948.
Relator: Sen. Etelvino Lins.
O projeto de lei nº 42, de 1948, apresentado pelos
Srs. Senadores Salgado Filho, Vespasiano Martins e
Durval Cruz, cria a Ordem do Mérito Médico, a ser
concedida "aos médicos, nacionais e estrangeiros, que
houverem prestado assinalados serviços ao país, ou se
tiverem distinguido no exercício de sua profissão ou no
magistério da medicina".
Trata-se de uma instituição honorífica,
semelhante
à
Ordem
do
Mérito
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Militar e à Ordem do Mérito Naval, achando-se a
iniciativa suficientemente justificada pelos seus
autores.
Nada temos a opor ao projeto do ponto de
vista jurídico – constitucional, ouvida sôbre o Mérito a
Comissão de Educação e Cultura.
Sala das Comissões, em 30 de setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice Presidente. –
Etelvino Lins, Relator. – Augusto Meira. – Arthur
Santos. – Lucio Correia. – Ferreira de Souza, pela
constitucionalidade, pois discordo do mérito do
projeto. – Olavo Oliveira.

lei nº 152, de 1948, originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 1
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Cicero de Vasconcellos, Relator. – Waldemar
Pedrosa. – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO AO PARECER Nº 1.016

Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
152, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a
PARECER
abrir, pelo Ministério da Guerra, um crédito especial
de Cr$ 629.279,50 (seiscentos e vinte nove mil e
Nº 1.015, de1948
duzentos e setenta e nove cruzeiros e cinquenta
centavos), para a indenização dos danos causados,
Da Comissão de Redação de Leis
em casas residenciais, pela explosão ocorrida a 27
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº de abril de 1947, no Depósito de Material Bélico de
Juiz de Fora.
130, de 1943.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data da
Relator: Sen. Ribeiro Gonçalves.
A Comissão submete ao Senado (fl. anexa a sua publicação, revogadas as disposições em
redação final do projeto de lei da Câmara nº 130, de contrario.
1948.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 1
PARECER
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente
– Ribeiro Gonçalves, Relator. – Cícero de
Nº 1.017, de 1948
Vasconcelos. – Waldemar Pedrosa.
Da Comissão de Redação de Leis
ANEXO AO PARECER Nº 1.015
Redação final do Projeto de Lei. da Câmara nº
277, de 1948.
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
Relator: Sen. Waldemar Pedrosa.
A Comissão apresenta, em fl. anexa a este
130, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
parecer a redação final do Projeto de Lei da Câmara
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, nº 277, de 1948.
pelo Ministério da Guerra, um crédito especial de Cr$
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 1
850.000.00 (oitocentos e cinquenta mil cruzeiros), para o de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso,
pagamento de despesas com os trabalhos Presidente. – Waldemar Pedrosa, Relator. – Cícero
complementares e a impressão da Carta Geográfica do de Vasconcelos. – Ribeiro Gonçalves.
Estado de Mato Grosso.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data da sua
ANEXO AO PARECER Nº 1.017
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
PARECER
277, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Nº 1.016, de 1948
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério das Relações Exteriores,
Da Comissão de Redação de Leis
um crédito especial de Cr$ 1.500.000,00 (um
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº milhão e quinhentos mil cruzeiros), para o
pagamento das despesas efetuadas por motivo
152, de 1948.
da visita que fez ao Brasil o Governador Geral
Relator: Sen. Cícero de Vasconcellos.
Em fôlha que junta a êste, a Comissão de do Canadá, inclusive as resultantes da compra
Redação
apresenta
ao
Senado
a de 4 (quatro) automóveis e de obras nos
redação
final
do
projeto
de palácios do Itamarati e do Catete.
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Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de significação
que
justificam
pequenas
sua publicação, revogadas as disposições em alterações
em
determinadas
rubricas
contrário.
das
discriminações
contidas
na
referida
proposta
orçamentária,
sem
PARECER
qualquer aumento de despesa.
As
alterações
recomendadas
constam
Nº 1.018, de 1948
de
um
quadro
anexo,
em
que
se
verificam
as
transposições
de
verbas
Da Comissão de Redação de Leis
do setor transporte, obras e equipamentos
e setor financeiro – no total de Cr$
150.000.000,00 para aquisição de locomotivas,
Redação final do Projeto de Lei
petroleiros, projeto e material para refinarias de
da Câmara nº 175, de 1948:
petróleo.
Relator: Sen. Waldemar Pedrosa.
Considera a mensagem indispensável tais
A Comissão de Redação junta em 11. anexa a modificações, como plano de utilização pelo Tesouro
redação final do Projeto de Lei da Câmara n.º 175, Nacional – das moedas compensadas de que dispõe
de 1948.
o Brasil em vários países da Europa.
Sala da Comissão de Redação de Leis. em 1
Para isso, propõe a aquisição de material
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. para a construção de uma refinaria de petróleo
– Waldemar Pedrosa, Relator. – Cícero de com capacidade de 45 mil barris diários, ampliação
Vasconcelos. – Ribeiro Gonçalves.
da refinaria encomendada para a Bahia,
locomotivas e petroleiros com capacidade de
ANEXO AO PARECER Nº 1.018
180.000 toneladas.
Não diz a mensagem quais os paises da
em
que
temos
aquelas
moedas
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº Europa
compensadas.
175, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Entretanto, a imprensa desta Cidade
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a esclarece
–
com
informações
prestadas
abrir pelo Ministério da Agricultura, um crédito pelo honrado Sr. Ministro da Fazenda, que as
especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de refinarias seriam encomendadas à França,
cruzeiros), para prover, mediante as instruções que Tchecoslováquia
e
que
as
companhias
forem baixadas, às despesas com o combate à organizadas
para
explorar
as
distilarias
mosca do fruto e a outras pragas e moléstias, que contam
com
capitais
exclusivamente
flagelam a citricultura nacional.
nacionais, devendo ainda serem subsidiadas
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de com
vultosos
empréstimos
pelo
govêrno
sua publicação, revogadas as disposições em da
União;
e
uma
vez
instaladas
as
contrário.
distilarias de Belém, de São Paulo e do
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do Rio, teriam uma capacidade de 45 mil,
expediente.
20 mil e dez mil barris diários.
Acham-se sôbre a mesa, em pauta, para
Com cinco mil para a Bahia, teríamos assim
receber emendas nas duas próximas sessões os 80 mil barris diários de refinados.
projetos de Decretos Legislativos ns. 43, 44 e 45 e os
A ser verdadeira a informação do honrado
Projetos de Leis da Câmara ns. 388, 389, 390, 391, Ministro da Fazenda, o que nada autoriza a por em
392, 393, 394, 395, 396, 397 e 398 todos de 1948.
dúvida a sua veracidade, pois foi a mesma divulgada
Tem a palavra o Sr, Senador Plínio Pompeu, por um órgão, oficioso, muito acertado andará o
primeiro orador inscrito.
govêrno se propondo a adquirir naqueles países,
O SR. PLINIO POMPEU: – Senhor Presidente, matérias de que necessitamos, mormente em
na última sessão da Câmara dos Deputados foi lida relação à Tchecoslováquia, pais satélite da órbita de
uma mensagem do Exmo. Sr. Presidente da República, Moscou, com o qual o govêrno fêz um acordo
propondo modificações na proposta orçamentária, com comercial abrindo um crédito de 15 milhões de
transposições de verbas, a fim de dar inicio às dólares sem a audiência do Congresso.
soluções
de
problemas
econômicos
mais
Mais
acertado
ainda
andaria
o
prementes, referidos no Plano Salte, acrescentando govêrno
se
pudesse
ressarcir
os
que, dos resultados dos estudos, na parte congelados de igual acordo com a Finlândia
relativa ao problema do petróleo, são de tamanha e, ao mesmo tempo, prestar as infor-
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mações aqui pedidas pelo nosso eminente colega
Senador Andrade Ramos, sôbre essas transações.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte? (Assentimento do orador) –
O crédito aberto para a Tchecoslováquia foi de 20
milhões de dólares.
O SR. PLINIO POMPEU: – Melhor ainda.
O SR. ANDRADE RAMOS: – E dêstes 20
milhões, a Tchecoslováquia já consumiu 16 milhões
e trezentos mil dólares.
O SR. PLINIO POMPEU: – Muito agradecido
a V. Ex.ª pelo esclarecimento que prestou.
Pondo de parte essas considerações que
serão tratadas em tempo oportuno, desejo apenas
me referir à mensagem e às consequências que
advirão da mesma para a solução do problema do
petróleo.
Antes, porém, permitam-me, Senhores
Senadores, que eu externe a minha estranheza, que
não será tão grande quanto a do Exmo Sr.
Presidente da República, pelo entusiasmo causado
pela referida Mensagem na outra Casa do Poder
Legislativo e na Imprensa Brasileira pela proposta de
uma modificação orçamentária permitindo a
aquisição de refinarias de petróleo.
Quero declarar que, em princípio, aplaudo
essa aquisição; mas me reservo o direito de
examiná-la e propôr medidas que acautelem os
interesses nacionais quando, oportunamente,
tivermos que discutir êsse assunto.
Na discussão que aqui tiver lugar, com os
esclarecimentos prestados pelo Govêrno e por
colegas mais competentes, que me convençam da
excelência da proposta governamental, não terei
dúvida em votar integralmente, sem nenhuma
alteração, a Mensagem como está redigida.
Entretanto, para que fique amadurecido e
esclarecido no espírito de cada um de nós, quero, Sr.
Presidente, desde já, apontar as dúvidas que, no
presente, me assoberbam a consciência, uma vez
que a nossa responsabilidade é bem maior do que a
do Poder Executivo.
Não devemos esquecer que, neste mesmo
recinto, quando eu apontava o ex-Presidente
Getúlio Vargas como o protetor da Itabíra
Iron, entregando-lhe a exploração e transporte
de nossos minérios de ferro, sem a obri-

gação da construção de uma usina siderúrgica, Sr.
Ex.ª respondeu-me que apenas mandou uma
Mensagem nesse sentido ao Congresso, para o
estudo do assunto.
De fato, a responsabilidade é do Congresso,
que é o órgão mais importante do Poder Público, uma
vez que sua função consiste em elaborar as leis em
que devem repousar o Estado e a soberania nacional.
As dúvidas que desejaria esclarecer têm sua
razão de ser se confrontarmos a Mensagem com as
declarações do honrado Ministro da Fazenda.
Enquanto o Govêrno propõe a aquisiçao de
uma grande refinaria de petróleo, com capacidade de
quarenta cinco mil barris diários, sem esclarecer se a
mesma será explorada diretamente pelo Poder
Público, ou posta em concorrência – o Senhor
Ministro da Fazenda afirma que as companhias
organizadas para explorar as distilarias contam com
capitais exclusivamente nacionais, devendo ainda
ser subsidiádas com vultosos empréstimos pelo
Govêrno da União.
Dessas declarações do Sr. Ministro da
Fazenda e do Sr. Presidente do Conselho Nacional e
da Mensagem presidencial, depreende-se que se
trata de duas distilarias com capacidade,
respectivamente, de quarenta e cinco cinco mil
barris, instaladas no Pará e Bahia, exploradas
diretamente pelo Govêrno, e mais duas outras
destina-das às firmas Soares Sampaio, de São
Paulo, e Drault Ernnany, desta cidade, com
capacidade de vinte e dez mil barris diários.
Para estas últimas o Govêrno Federal
concorrerá com vultosos empréstimos, a juros baixos.
Ora, Sr. Presidente, em tôdas as fases da
exploração do petróleo, a única que garante lucro
certo é a refinação, como bem afirmou o eminente
Deputado Costa Neto, acrescentando que a
pesquisa não dá lucro; fracassa numa proporção de
vinte para cem. A lavra, sim, às vezes dá lucro. O
lucro certo é proporcionado pela refinaria.
Qual a razão, portanto, do govêrno
encomendar refinarias de petróleo com capacidade
de todo consumo do país e, ao mesmo tempo,
intervir na aquisição de outras refinarias fornecendo
vultosos empréstimos a juros baixos para lhe fazer
perigosa concorrência uma vez que a soma de tôdas
excede de 60% do petróleo consumido no país?
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E qual o critério na escolha das companhias
beneficiadas?
O SR. SALGADO FILHO: – O nobre colega
permite um aparte?
O SR. PLINIO POMPEU: – Com todo prazer.
O SR. SALGADO FILHO: – O auxílio
fornecido pelo govêrno decorre de lei. As refinarias
montadas com capital nacional e constituídos de
acionistas brasileiros natos, terão direito ao auxílio
da União.
O SR. PLINIO POMPEU: – Não há
concorrência para essas refinarias?
O SR. SALGADO FILHO: – Houve
concorrência...
O SR. PLINIO POMPEU: – O Congresso não
conhece.
O SR. SALGADO FILHO: – ...antes da
instalação do Parlamento. Os dois concessionários
citados venceram-na.
O SR. PLINIO POMPEU: – Desconhecia o
fato. Agradeço a informação do ilustre colega.
O SR. SALGADO FILHO: – Prontifiquei-me,
com prazer, a esclarecer Vossa Excelência.
O SR. PLINIO POMPEU: – É de estranhar,
mormente quando sabemos que uma dessas firmas,
a que opera em São Paulo, é altamente conceituada
nas altas esferas administrativas a ponto de ter em
mãos o privilégio de contrato da escoria de ferro de
Volta Redonda para a fabricação de cimento. Não sei
se já desistiu dêsse intento mas o fato é que houve
fortes reclamações de outros interessados nesse
sentido. O que é normal na hipótese da exploração
de refinarias de petróleo, por particulares adquiridas
pelo govêrno, é a concorrência pública com
emprêsas de idoneidade financeira comprovada,
sem a necessidade de auxílio do Banco do Brasil
que, no momento, não pode ir em socorro nem das
indústrias existentes, nem da lavoura, que serviu
para obtermos as moedas compensadas que serão
empregadas na aquisição das faladas refinarias.
Se tomarmos em consideração que as
refinarias particulares serão localizadas nos centros
consumidores ao passo que as do govêrno, as de
maior capacidade, projetadas a milhares de
quilômetros dêsses centros, a nossa extranheza
sobe ao auge em vêr tanta prodigalidade.
A
cabível
explicação
seria
que
a
maior
refinaria
em
Belém
estaria

mais perto do possível potencial petrolífero brasileiro
que é o alto Amazonas e Acre. Mas quando
poderemos nos aventurar nessas pesquizas e
exploração do petróleo, naquelas regiões?
Enquanto dali não se extrair o petróleo necessário
a capacidade da refinaria, o que talvez não se consiga
dentro de vinte anos, tem o govêrno de adquirir o óleo
cru no estrangeiro, para concorrer na distribuição com
emprêsas auxiliadas pelo próprio governo.
Nesta hipótese, que será a mais agradável,
terá o govêrno a garantia que aqueles países
produtores de óleo cru, nos forneça o mesmo na
necessidade das refinarias. Já existe algum convênio
nesse sentido?
O SR. SALGADO FILHO: – Permita V. Ex.ª
outro esclarecimento. Dada concessão para as
refinarias essas sociedades anônimas apresentaram
comprovantes de que tinham contrato para o
fornecimento do óleo bruto. Era um dos requisitos
para aceitação das propostas.
O SR. PLINIO POMPEU: – Pode V. Ex.ª
informar qual a quantidade total de óleo bruto de que
poderão dispôr? As refinarias serão para oitenta
milhões de barris, isto é, sessenta por ceito mais que
o nosso consumo.
O SR. SALGADO FILHO: – O total será o
necessário para a distilação e mais trese meses de
depósito.
O SR. PLINIO POMPEU: – Importará,
portanto, em trinta mil.
O SR. SALGADO FILHO: – Duas são as
distilarias: uma de 20 mil barris diários e outra de 12
mil. Além disso, as distilarias obrigam-se a conservar
em depósito quantidade que permita a refinação
durante três meses.
O SR. PLINIO POMPEU: – Muito agradecido.
A mensagem governamental é para oitenta mil
barris. V. Ex.ª há de convir que vai muito além dos
trinta milhões.
O SR. SALGADO FILHO: – Parece que o
govêrno explorará a refinaria do Pará. Há outra na
Bahia para a qual concedemos verba e que terá
produção de três mil barris diários.
O SR. PLINIO POMPEU: – Muito agradecido.
Nesta hipótese, isso será incognita porque
os produtores do óleo crú têm suas refinarias e,
para êles, será mais interessante ficar com o
lucro que as refinarias fornecem e, ao mesmo tem-
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po, se precaverem contra nossa política petrolífera,
monopolisadora da etapa lucrativa, que é a
refinação, deixando de parte as de lucros duvidosos
– pesquiza e lavra para o capital alienígena.
O
SR.
SALGADO
FILHO:
–
As
concessionárias comprometem-se a dar 50% dos
lucros ao govêrno para pesquisa do nosso petróleo.
O SR. PLINIO POMPEU: – Pode V. Ex.ª
informar se houve concorrência pública?
O SR. SALGADO FILHO: – Houve.
O SR. PLINIO POMPEU: – Noticiaram os
jornais?
O SR. SALGADO FILHO: – Noticiaram.
Durante muito tempo publicaram editais; mas só se
apresentaram quatro concorrentes, dos quais só dois
satisfizeram a tôdas as exigências do Conselho
Nacional do Petróleo.
O SR. PLINIO POMPEU: – Muito obrigado.
Se admitirmos essa política em relação ao
capital estrangeiro, teremos fatalmente a recíproca
contra nós. Dir-se-á que o Uruguai adquire o óleo crú
necessário às duas refinarias; mas o Uruguai não
adotou política exclusivista para a exploração do
petróleo.
Antes de detalhado estudo sôbre o assunto, é
temerário a aquisição de tal número de refinarias
sem termos a garantia do fornecimento da matéria
prima.
Não devemos esquecer que os produtos do
petróleo importados pelo Brasil custam, em média,
Cr$ 0,45 por quilo e a gasolina, que é o mais caro,
custa Cr$ 0,71.
O SR. IVO D'AQUINO: – Julga Vossa
Excelência que, sem as refinarias de petróleo,
estaríamos em condições de resolver o problema
brasileiro? Embora o extraíssemos do nosso solo
que faríamos sem meios para o refinar?
O SR. PLINIO POMPEU: – Disse, de início,
que era partidário das refinarias; mas não da forma
por que estão sendo concedidas. Tenha paciência
em ouvir-me porque no decorrer do meu discurso
responderei a Vossa Excelência.
Êsses preços, relativamente baixos, só são
possíveis devido aos milhares de sub-produtos
retirados do óleo crú. Isso não foi conseguido de um
dia para outro.
As
grandes
refinarias
americanas
fazem
o
aproveitamento
integral
de
todos
aqueles
subprodutos.
Daí
a
ra-

zão de ainda estar ao alcance de nossa bôlsa a
gasolina importada.
A refinaria para o petróleo é o mesmo que o
moinho é para o trigo. E não há quem diga que o
problema do trigo foi resolvido com as instalações
dos moinhos. E que com isso ao menos tenha havido
baixado o prêço do pão.
O SR. SALGADO FILHO: – Com o petróleo
ocorre circunstância diversa. A lei reguladora do
assunto atribui ao Conselho Nacional do Petróleo o
contrôle não só da produção, como da fixação do
seu preço de venda.
O SR. PLINIO POMPEU: – Garante V. Ex.ª
que,
depois
de
entregues
as
refinarias
aos particulares o preço será o mesmo, ou mais
baixo?
O SR. SALGADO FILHO: – Nada posso
garantir; mas a fixação do preço de venda ficará a
cargo do Conselho Nacional do Petróleo.
O SR. PLINIO POMPEU: – Até o fim da guerra
os Estados do Norte se abasteciam da farinha
de trigo do Canadá; os do Sul, dos moinhos
brasileiros.
Naqueles Estados o pão era bom e mais
barato do que o daqui. Eu mesmo trouxe de
Fortaleza vários quilos de pão para presentear
amigos, para descançarem de pão intolerável feito
com farinha misturada com mandioca. E, até hoje,
qual foi a solução que os moinhos nos trouxeram ao
problema do trigo? Deve ser a mesma solução para
o petróleo.
Nenhumo, porque a solução é plantar trigo,
como o de petróleo é fazer a pesquiza e lavra.
Estamos em condições de resolver, no
momento, tal problema?
Se não estamos por que não atrairmos o
capital estrangeiro para fazer a "demarrage" dessa
indústria? O projeto do estatuto do petróleo não
permite concessões superiores a 150 mil hectares.
Se temos 3 milhões de hectares de terreno de
formação sedimentar, com possibilidade de existir
petróleo, qual o inconveniente de se destacar 150 mil
hectares para formarmos ali uma escola de técnicos
brasileiros?
Mas, pelo que presenciamos na Câmara dos
Deputados, há uma tendência para a involução do
"O petróleo é nosso".
Houve
quem
propusesse
um
voto
congratulatório
com
os
defensores
dos-
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sa tese que, diga-se a bem da verdade, sabem
defendê-la com patriotismo e honestidade, como
procedem os que defendem a participação do capital
estrangeiro. Digo, Sr. Presidente, que me parece ter
o govêrno involuido, porque não faz 15 dias, foi
violentamente dispersado pela polícia um comício
em que se fazia aquela defesa, sob o pretexto de
agitação comunista.
O SR. IVO D'AQUINO: – O comício não foi
dissolvido pelos motivos que V. Ex.ª alega. Quiseram
realizá-lo sem prévia licença. O resto é fato que
todos conhecemos.
O SR. PLINIO POMPEU: – Não desejo tratar
dêste assunto já amplamente debatido no
Congresso. Todos sabemos que compareceram ao
comício três generais. Não é possível que tão altas
autoridades militares tivessem desobedecido às
ordens policiais.
O SR. IVO D'AQUINO: – A afirmativa de V.
Ex.ª não ilide o que estou dizendo. A realização de
qualquer comício depende de licença prévia da
autoridade competente; e essa exigência estende-se
a todos os cidadãos, sem se considerar a posição
que ocupem.
O SR. PLINIO POMPEU: – Julga V. Ex.ª que
foi leviandade dos generais o comparecimento ao
comício?
O SR. IVO D'AQUINO: – A autoridade pública
compete a licença e localização dos comícios. Sem
êsses requisitos, evidentemente haverá infração, que
pode ser voluntária ou involuntária.
O SR. PLINIO POMPEU: – E terá que srer
dissolvido?
O SR. IVO D'AQUINO: – Na realidade, houve
infração. Voluntário, ou não.
O SR. PLINIO POMPEU: – E' de lamentar que
êsses fatos tenham acontecidos com generais do
Exército, que defendiam a doutrina agora adotada
pelo govêrno.
Deixando de parte essas questões, vamos
tratar do caso da mensagem das refinarias, que
produziu tal entusiasmo, que o público já está
julgando ter vindo a solução do problema do petróleo
brasileiro.
No meu entender, está certa a proposta de
aquisição de refinarias, que serão exploradas pelo
Govêrno. Está errado que essas refinarias se desti-

nem a particulares, sem uma concorrência pública,
entre companhias financeiramente idôneas, em que
se obrigue a venda dos produtos do petróleo, de
custo abaixo do importado; que o Govêrno participe
de parte do lucro das Companhias, para estudos e
pesquisas do petróleo e ressarcir possíveis prejuízos
que o Govêrno possa ter, em suas refinarias.
O SR. SALVADO FILHO: – Já tive
oportunidade de esclarecer, com o consentimento de
V. Ex.ª que a concessão das refinarias foi feita, em
concorrência pública, a sociedade anônimas.
O SR. PLINIO POMPEU: – Não seria o caso
de reabrir a questão, e fazer nova concorrência?
O SR. SALGADO FILHO: – Se a concessão já
foi dada, como fazer nova concorrência? Quando as
companhias obtiveram a concessão, o govêrno
obrigou-se a auxiliá-las econômicamente, de acôrdo
com a lei.
O SR. PLINIO POMPEU: – O govêrno não
está amparando as outras indústrias na proporção
em que pretende auxiliar a do petróleo.
O SR. IVO D'AQUINO: – Porque a indústria do
petróleo é básica, não só para a economia, como
para a defesa nacional.
O SR. PLINIO POMPEU: – O nobre Senador
Salgado Filho declarou que o Govêrno pretende instalar
refinarias com capacidade para beneficiar todo o
petróleo brasileiro. Por que, então, abrir concorrência?
O SR. SALGADO FILHO: – O petróleo
brasileiro ainda não existe em quantidade que
justifique a instalação de refinarias pelo govêrno.
O SR. PLINIO POMPEU: – E' verdade. O
Brasil ainda não conta com o petróleo necessário ao
seu consumo.
O SR. SALGADO FILHO: – O petróleo
extraído no Brasil ainda é refinado com o óleo bruto
importado, para que o lucro da refinaria, em vez de ir
para o estrangeiro, fique conosco.
O SR PLINIO POMPEU: – O petróleo ainda
não o encontramos; e não sabemos quando o
teremos.
O SR. SALGADO FILHO: – Por isso mesmo
devemos refinar o pouco que produzimos, para
ficarmos com o lucro da refinaria dentro do território
nacional.
O SR. PLINIO POMPEU: – Seria
interessante
um
convênio
do
govêr-
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no com os países que têm óleo bruto em que se
garantisse a quantidade necessária às nossas
refinarias.
O SR. SALGADO FILHO: – O convênio já foi
feito por ocasião da concessão da refinaria.
O SR. PLINIO POMPEU: – Foi feito para trinta
mil barris e não para oitenta mil.
O SR. SALGADO FILHO: – Permita-me V.
Ex.ª reafirmar que as companhias que obtiveram
concessão para as refinarias...
O SR. PLINIO POMPEU: – Com capacidade
para trinta mil barris.
O SR. SALGADO FILHO: – ...provaram que
tinham contrato para o fornecimento do óleo bruto.
O SR. PLINIO POMPEU: – Tem o govêrno
algum convênio para obtenção da quantidade
restante necessária ao refinamento dos outros
cinquenta mil barris?
O SR. SALGADO FILHO: – Acredito que o
govêrno obterá êsse compromisso. Não examinei o
assunto. Quanto à refinaria da Bahia, destina-se ao
óleo bruto extraído das nossas jazidas de petróleo.
O SR. PLINIO POMPEU: – As refinarias
destinadas ao govêrno devem ser para folhelhos
betuminosos
existentes
em
quantidade
extraordinária, perto da costa, principalmente em
São Paulo, e de fácil acesso.
O SR. SALGADO FILHO: – Êsse assunto não
se refere ao óleo bruto para obtenção da gazolina. E'
matéria extranha.
O SR. PLINIO POMPEU: – Destarte, não teria
o govêrno de ser concorrido por companhias
particulares; teria matéria prima nacional; não teria
de depender do fornecimento de estrangeiros;
estaria acobertado no caso de uma guerra; formaria
técnicos para a solução definitiva do problema do
petróleo nacional.
São estas, Senhores Senadores, as sugestões
que tenho a honra de apresentar a VV. Ex.ª, como
modesta colaboração para a solução de um dos
maiores problemas da economia nacional. (Muito
bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
Tem a palavra o Sr. Senador Ivo d'Aquino,
segundo orador inscrito.
O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor
Presidente, estava eu inscrito para fa-

lar, hoje, a respeito do mesmo assunto sôbre o qual
verson o discurso do nobre Senador Plínio Pompeu.
Meu objetivo é, exatamente, salientar o que foi
praticado pelo Sr. Presidente da República,
procurando dar solução a uma das faces do
problema do petróleo nacional, com a aquisição e
instalação de usinas refinadoras.
Tôda a Nação tem assistido ao debate, por
vêzes agitado, de idéias e de correntes de opinião,
que, nem sempre, se retiveram nos limites das
doutrinas e das convicções elevadas. Muitas vêzes
as críticas foram a sinceridade dos propósitos do
Govêrno da República na resolução dêsse problema.
Já tive ocasião de dizer no Senado, que, tanto
entre aquêles que se batem pelo monopólio estatal
do petróleo brasileiro, como entre os quê têm opinião
mais liberal a respeito do assunto, se enfileiram os
nomes mais respeitáveis e mais dignos do nosso
aprêço.
A verdade, entretanto, Sr. Presidente, é que o
Chefe do Govêrno tem assistido a todos êsses
debates com a maior imparcialidade. Ninguém viu,
até hoje, pretender S. Ex.ª coibir a manifestação do
pensamento a fim de que a Nação fique
completamente esclarecida sôbre os rumos que
deverá tomar na resolução de caso tão premente e
fundamental para a Nação.
Mais uma vez o Sr. Presidente da República
revelou o seu sereno e alto espírito democrático
permitindo que todos, dentro dos setores, mesmo
oficiais, debatessem amplamente a questão. E agora
S. Ex.ª não apenas com palavras, mas pôr ato
iniludivel, acaba de iniciar a solução à primeira parte
dêsse problema, que como todos sabem, reside em
três pontos fundamentais: transporte extração e
beneficiamento.
O SR. PLÍNIO POMPEU: – Não poderia V.
Ex.ª inverter a ordem, colocando em primeiro lugar a
extração?
O SR. IVO D'AQUINO: – A ordem a que
aludi...
O SR. PLÍNIO POMPEU: – Não havendo
petróleo, ninguém o pode transportar.
O SR. IVO D'AQUINO: – ...não tem
tanta importância; porque se V. Ex.ª considerar
os países produtores de petróleo e aquêles
que não o são, verá que nuns e noutros a
situação
se
inverte.
Tomando-se
por
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exemplo, os Estados Unidos, o México e a
Venezuela, evidentemente, o primeiro problema a
resolver é o da extração, já que o petróleo se
encontra no próprio solo. Entretanto, considerandose, por exemplo, a Alemanha ou a Itália...
O SR. PLÍNIO POMPEU: – Que o extraem do
carvão de pedra.
O SR. IVO D'AQUINO: – ...vê-se que se
preocuparam desde logo, com o estabelecimento de
usinas de refinação, porque, sem estas, não
poderiam, absolutamente, solucionar, quer as
dificuldades internas, quer as externas referentes à
defesa nacional.
Onde o território nacional é vasto as costas
são extensas, lògicamente, a questão do transporte
avulta mais do que em regiões menores nas quais o
combustível extraído pode ser levado imediatamente
ao consumo. Assim, não julgo de rigor que, no
encarar o assunto, haja uma ordem sem a qual o
tratamento do mesmo venha a falhar.
Quanto ao problema do transporte, devo dizer
que nele está incluído, não apenas o marítimo, ou
seja, a condução do óleo bruto dos países
produtores para os consumidores, senão, também –
e êste tem sido o ponto capital – a sua distribuição
às zonas consumidoras.
No Brasil, desde o instante em que se extraia
o petróleo, temos de considerar, logo, o seu
transporte marítimo. Mais ainda: devemos ter em
vista a sua distribuição dos portos principais para o
interior do País. Todos os técnicos pensam que o
transporte do petróleo – marítimo ou terrestre – deve
ser especializado, isto é, por meio de navios ou
viaturas próprias.
E' por isso que o govêrno da República
pensou já na construção de um oleoduto que ligue
Santos a São Paulo e Jundiaí.
O SR. PLÍNIO POMPEU: – V. Excelência
permite um aparte?
O SR. IVO D'AQUINO: – Com todo o prazer.
O SR. PLÍNIO POMPEU: – Propõe-se o
govêrno deixar de lado o oleoduto e utilizar a
importância destinada à sua construção na aquisição
de refinarias.
O SR. IVO D'AQUINO: – Esclareço a V. Ex.ª
que o govêrno se preocupa com a compra de
refinarias, mas não afastou de, seu pensamento,

em absoluto, a construção do oleoduto, que, cumpreme acrescentar, no seu entender poderá ser adiada,
por julgar mais urgente a aquisição das refinarias.
Outra preocupação do govêrno é a aquisição
de 180 mil toneladas de navios tanques, utilizando,
para essa compra, divisas que temos congeladas em
diversos países.
E' também idéia do Executivo a aquisição de
seis petroleiros de cabotagem.
O SR. PLÍNIO POMPEU: – V. Excelência tem
confiança em que, mediante tais divisas,
receberemos o que fôr encomendado?
O SR. IVO D'AQUINO: – Não tenho motivos
para disso duvidar. E' questão...
O SR. PLÍNIO POMPEU: – Importantíssima.
O SR. IVO D'AQUINO: – ...que não deve ser
cogitada com pessimismo.
Devo dizer, no entanto, que o govêrno fêz o
que é lógico.
O SR. PLÍNIO POMPEU: – Celebrou um
acôrdo sem consentimento do Congresso.
O SR. IVO D'AQUINO: – Procurou valer-se
dessas divisas para adquirir uma refinaria.
Se, por qualquer circunstância, de ordem
política internacional, o govêrno não conseguir levar
a cabo êsse intuito, a culpa, então, não será do
govêrno, pois a desfortuna independerá da sua
vontade.
O SR. PLÍNIO POMPEU: – A quem caberá a
culpa?
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – À
Tchescoslováquia, desgraçadamente – nas mãos
dos endiabrados vermelhos.
O SR. PLÍNIO POMPEU: – E o govêrno, não
obstante sabê-lo, abriu um crédito de 20 milhões.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Isso foi
anterior.
O SR. IVO D'AQUINO: – O Senhor Senador
Plínio Pompeu está formulando hipótese, que é a de
um caso fortuito.
Como quer V. Ex.ª que seja alguém
responsável por casos fortuitos?
O SR. LÚCIO CORRÊA: – E' uma espécie de
derrotismo.
O SR. IVO D'AQUINO: – Vossa Ex.ª
já
está,
a
priori,
admitindo
que
o
govêrno
não
possa
beneficiar-se
des-
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sas divisas existentes, mas se fôssemos
acompanhar a conclusão do pensamento de V. Ex.ª
então o govêrno não tomaria medida alguma, e
essas divisas jamais seriam utilizadas.
Outra preocupação do Poder Executivo
prende-se à instalação da indústria de refinação, pois
pretende duplicar a capacidade da refinaria já
existente na Bahia, aproveitando, para tanto, as
divisas congeladas no exterior, que ainda poderão
ser empregadas na construção de outra grande
usina no Estado do Pará.
O SR. PLÍNIO POMPEU: – V. Excelência
pode informar-me se essa usina refinará também
petróleo importado?
O SR. IVO D'AQUINO: – Não posso, neste
momento, prestar a Vossa Ex.ª tôdas as informações
a respeito, porquanto meu objetivo, na tribuna, é
apenas ressaltar a importância das providências
tomadas pelo govêrno para resolução da primeira
parte do problema do petróleo.
Sem tais providências basilares, essenciais, o
petróleo nacional será uma utopia.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – E servirá
sempre de motivo de exploração para os
demagogos.
O SR. IVVO D'AQUINO: – Como diz V. Ex.ª
muito bem, servirá sempre de exploração para os
demagogos.
O ato do govêrno é, exatamente, a resposta
clara, serena e decisiva a essa exploração.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – E patriótica.
O SR. IVO D'AQUINO: – Ainda pretende o
govêrno, aproveitando divisas congeladas na
Tchecoslováquia, adquirir outra usina pra ser
instalada em São Paulo; e, finalmente negocia com o
aval do Banco do Brasil, uma operação com o
"Import and Export Bank", para ser financiada, a
longo prazo, uma usina de beneficiamento a ser
instalada no Distrito Federal.
O SR. PLÍNIO POMPEU: – Será feita pelo
Govêrno essa instalação?
O SR. IVO D'AQUINO: – Segundo as
informações que possuo será feita com o beneplácito
do Govêrno.
O SR. PLÍNIO POMPEU: – E entregue a
companhia particular?

O SR. IVO D'AQUINO: – Não posso fornecer
a V. Ex.ª, neste momento, as minúcias que pretende.
Estou focalizando o plano que o Govêrno adotou
para a resolução do problema do petrróleo. Se
alguém conhecer outro melhor, deverá apresentá-lo
ao Govêrno.
O SR. PLÍNIO POMPEU: – Já apresentei o
meu.
O SR. IVO D'AQUINO: – Parece-me, porém,
que a solução encontrada pelo Govêrno corresponde
à média das opiniões das correntes que discutem o,
assunto, tanto assim que seu ato tem sido
geralmente louvado.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Excelência me
permite um aparte? (Assentimento do orador) – Eu
acrescentaria: para ficar a refinaria em mãos
brasileiras, isto é, de brasileiras natos. E a exigência
legal vai mais longe, exigindo que a mulher do
acionista seja também brasileira nata.
O SR. IVO D'AQUINO: – Agradeço o aparte
de V. Ex.ª, que vem precisamente acentuar o intuito
do Govêrno: conservar o petróleo brasileiro em
mãos de nossos patrícios; e sem constituir
monopólio estatal, estar em tais mãos, que, a todo
momento – desde que a defesa nacional assim o
exija – o Govêrno possa exercer sôbre êle imediato
contrôle.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Essa a
declaração que convinha a Vossa Ex.ª fazer, porque
a verdade é que as refinarias não são para
monopólio estatal.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Peço permissão ao nobre orador
para observar-lhe que está finda a hora do
expediente.
O SR. PLINIO POMPEU (pela ordem): –
Solicito a V. Ex.ª, Sr. Presidente, consulte a Casa
sôbre se concede prorrogação do expediente por
meia hora, a fim de que o nobre Senador Ivo
d'Aquino termine suas considerações.
O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador
Plínio Pompeu pede à Casa prorrogação do
expediente por meia hora. Os Senhores Senadores
que a concedem queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está concedida.
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Continua com a palavra o Senador Ivo
D'Aquino.
O SR. IVO D'AQUINO: – Agradeço ao nobre
colega, Senador Plínio Pompeu e à Casa a gentileza
que tiveram para comigo.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O ato do
govêrno não é, própriamente, a bandeira do "petróleo é
nosso". Tenho acompanhado o assunto pelos jornais,
pelas reuniões e pelo comício da Praça Floriano,
dissolvido pela polícia, deduzi que "o petróleo é nosso"
é bandeira do monopólio estatal. O ato do govêrno visa
à aquisição de refinarias para entregá-las, em
concessão, a capitais particulares, embora brasileiros,
como diz V. Ex.ª. A declaração de V. Ex.ª é necessária
para evitar confusões e não deixar parecer que o ato
do Govêrno representa, só por si, a solução pretendida
pelos defensores de "o petróleo é nosso".
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Essa
história de "o petróleo é nosso" é suspeita.
O SR. IVO D'AQUINO: – O aparte do nobre
Senador Aloysio de Carvalho tem inteira razão. Aliás,
é essa a dedução que se deve tirar das minhas
palavras. O Govêrno não pretende, com o ato que
praticou, monopólio estatal do petróleo, mas, sim,
que as concessões sejam rodeadas de tais cautelas
que, a todo o tempo, quando assim o exigirem os
interêsses nacionais, possa exercer sôbre elas
completas disciplina.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Na
parte relativa às refinarias.
O SR. IVO D'AQUINO: – Exatamente a de
que estou tratando:
Sr. Presidente, meu intuito, nesta hora, é
acentuar o que representa para o Brasil o ato praticado
pelo Sr. Presidente da República. A meu vêr, revela êle
tanto patriotismo e consulta de tal forma os interêsses
nacionais, que todos os que almejam a grandeza do
futuro do Brasil, devem, por êsse motivo, congratular-se
com o Chefe da Nação. (Muito bem).
Assim, pediria a V. Ex.ª Sr. Presidente, fôsse
nomeada uma comissão de Senadores para
apresentar a S. Ex.ª, o Sr. Presidente da República,
as congratulações desta Casa pelo ato que expediu
e que vem ao encontro dos interêsses do país,
confortando e inspirando confiança a todos os bons
brasileiros. (Muito bem; muito bem. Palmas).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor Presidente,
na sessão de quinta-feira passada, pronunciei
um
discurso
a
proposito
das
alterações
que se pretende realizar nos Arcos de Santa
Tereza. Sôbre êsse assunto, recebi uma carta
do Sr. Rodrigo Melo Franco de Andrade Diretor
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional.
Com a mesma franqueza e lealdade com
que versei a matéria neste plenário, não me posso
escusar de lêr, perante meus pares, a aludida
missiva, vasada nos seguintes têrmos:
"Exmo Sr. Senador Ivo d'Aquino:
Tendo lido com o mais vivo interêsse o
discurso proferido por V. Ex.ª na sessão do Senado
Federal de 30 de setembro próximo findo, a respeito
das obras projetadas pela Prefeitura do Distrito
Federal para desafogo do tráfego no trecho do
Aqueduto da Carioca correspondente à Avenida
Mem de Sá, cumpre-me agradecer preliminarmente
seu prestigioso apoio à causada proteção do
patrimônio histórico nacional. A defesa dos nossos
monumentos de arte e de história só logrará,
em verdade, tornar-se efetiva, se contar com o
concurso vigilante dos órgãos representativos da
opinião do país e particularmente dos ilustres
membros do Congresso Nacional, ao qual compete
não só reforçar porventura a legislação em vigor
sôbre o assunto, como, também, fornecer à
repartição incumbida de aplicá-la as dotações
adequadas,
a
fim
de
que
desempenhe
satisfatòriamente sua missão.
Por tais circunstâncias, as orações
pronunciadas pelo eminente Senador Hamilton
Nogueira e por V. Ex.ª em prol da preservação do
Aqueduto da Carioca constituíram motivo e de
confôrto e de estímulo para os servidores desta
Diretoria".
O SR HAMILTON NOGUEIRA: – V.
Excelência dá licença para um aparte?
O SR. IVO D'AQUINO: – Com todo prazer.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Lamento
interromper o nobre colega em meio à leitura que vem
fazendo. Como se trata, porém, do mesmo assun-

– 149 –
to, desejo informar a V. Ex.ª que recebi, igualmente,
a carta do Sr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, na
qual S. Ex.ª – grande amigo meu há mais de vinte
anos – agradece as justas referências que fizemos à
entidade sob sua direção. A pequena discordância
então manifestada não implica qualquer censura ao
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
nem
desconhecimento
da
relevante
ação
desenvolvida em prol da proteção dos nossos
monumentos históricos. Haja vista a célebre questão
do Arco do Teles, que S. Ex.ª sòzinho, e numa época
em que a crítica não era franca, conseguiu vencer.
Como a missiva que recebi é relativamente pequena,
peço ao ilustre colega permissão para dê-la.
O SR. IVO D'AQUINO: – Ouvirei a leitura com
todo prazer.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Diz a carta:
"Reiterando-lhe efusivamente a expressão do
meu reconhecimento pela benevolência extrema das
referências com que você honrou esta repartição e o
respectivo diretor, no seu discurso proferido na
sessão do Senado do dia 30 de setembro próximo
findo, venho dizer-lhe que hoje mesmo enderecei a
seu ilustre colega, Senador Ivo d'Aquino, uma carta,
com o objetivo de justificar a orientação adotada por
êste órgão em relação à obra projetada pela
Prefeitura no Aqueduto da Carioca. Fiquei muito
apreensivo com as ocorrências, mas confortado, ao
mesmo tempo, com o caloroso interêsse manifestado
pelos seus eminentes pares, em defesa do
patrimônio histórico do nosso país. E' tão ingrata a
tarefa que nos incumbe nesta repartição e tão difícil
de levar a cabo, ainda que com resultados muito
mediócres, que o zêlo demonstrado pelos seus
distintos colegas pela preservação daquele
patrimônio constitui para nós um grande estímulo,
mesmo quando implique em censura à orientação
que eventualmente tenhamos adptado. Quanto a
você, pessoalmente, espero que a ação dêste
órgão não tenha desmerecido a seus olhos, a
despeito da divergência que tenha havido, no
caso, entre nossos pontos de vista. Espero, portanto,
que esta repartição e a causa a que se dedica

possam sempre contar com seu prestigioso amparo.
Queira aceitar um abraço afetuoso do velho amigo e
admirador obrigado (a) Rodrigo Melo Franco de
Andrade".
O SR. IVO D'AQUINO: – Agradeço a
colaboração de V. VEx.ª.
Continuo, Sr. Presidente, a leitura da carta que
recebi:
"De outra parte, tomei em tôda consideração
merecida a advertência formulada por V. Ex.ª em seu
discurso, no sentido de que, à vista do disposto no
art. 17 do Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de
1937, nem ao chefe dêste Serviço, nem ao
respectivo Ministro, que é o titular da Pasta da
Educação e Saúde, será lícito conceder autorização
para que monumentos ou obras inscritas nos Livros
do Tombo, instituídos pelo mesmo Decreto-lei sejam
mutilados para qualquer efeito. E como a iniciativa
planejada pela Prefeitura do Aqueduto da Carioca
implica, a rigor, em mutilar um elemento daquela
obra de arte tombada, esta Diretoria não tomará a si
autorizar a execução do plano municipal. Quanto,
porém, à conclusão de V. Ex.ª de que sòmente ao
Congresso Nacional compete deliberar sôbre a
espécie, peço venia para lembrar a V. Excelência
que o Decreto-lei número 3.866, de 29 de novembro
de 1941 faculta ao Presidente da República, por
motivo de interêsse público, cancelar o tombamento
de bens de valor histórico e artístico feito nos têrmos
do citado Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de
1937, habilitando assim o chefe da Nação a
cancelar, total ou parcialmente, a inscrição do
Aqueduto da Carioca para aquele efeito.
Ao Sr. Presidente da República, pois, é que
caberá resolver o problema como a. S. Ex.ª parecer
acertado.
Tomo, entretanto, a liberdade de acrescentar
que se esta repartição há algum tempo deu resposta
favorável a uma consulta particular do ilustre Dr.
Marques Pôrto, Secretário da Viação da Prefeitura,
acêrca do projeto aludido, foi por ter verificado
que a iniciativa equivalia a uma alteração já antiga
operada no aqueduto com objetivo semelhante e
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cuja adoção não parecia prejudicar seu aspecto
tradicional e sim equilibrar a cadência dos Arcos,
pela repetição de uma pausa entre as pilastras,
ocorrendo à distância adequada. Alem disso, teve-se
em vista que o aqueduto da Carioca, embora
tombado, é um monumento de utilidade pública
atual, que tem sua feição genuina acrescida
de numerosos elementos decorrentes daquela
utilização e não uma obra de arte pura e
desinteressada, que se desfiguraria, que sofreria
dano irreparável com a menor alteração de sua
integridade.
Por outro lado, teve-se em vista que a
modificação pleiteada no aqueduto seria apenas
temporária e susceptível de recomposição perfeita,
uma vez que se trata de construção de alvenaria
com revestimento de embôço, reboco e caiação,
renovado periòdicamente.
Contudo, atendendo aos fins que lhe incumbe
alcançar, será sempre preferivel para esta repartição,
é claro, que o Projeto da Prefeitura deixe de ser
executado".
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V.
Excelência permite um aparte?
O SR. IVO D'AQUINO: – Peço licença a V.
Ex.ª para concluir a leitura, pois o meu tempo está
terminado.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Será
apenas um minuto. Na carta que recebi, era-me feita
essa afirmação em caráter particular. Como se
tratava de documento íntimo, não o trouxe ao
conhecimento do Senado. Manifesta, porém, o ponto
de vista que V. Ex.ª está lendo.
O SR. IVO D,AQUINO: – Agradeço o aparte
de V. Ex.ª (continuando a leitura):
"Em verdade, se anui a que êle eventualmente
se realizasse – diante da alegação da necessidade
premente do tráfego –, fui levado em grande parte
pelo temor de que se atribuísse à oposição desta
Repartição a uma intransigência excessiva no
exercício de suas atribuições e daí resultassem
sacrifícios muito mais graves para o patrimônio
histórico da cidade, temor êsse justificado por
antecedentes
memoráveis.
Releva
regis-

trar que o risco parecia, na oportunidade, tanto mais
eminente quanto esta Repartição se achahva, como
ainda se acha, em debate com a Prefeitura para
evitar que seja cancelado o tombamento do Arco do
Teles.
Esperando que, à vista do expôsto, V. Ex.ª
fará justiça à orientação adotada por êste órgão,
aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.ª
os protestos do meu elevado aprêço, e me
subscrevo, Ato. patrício e adm.
(a) Rodrigo M. F. de Andrade".
Sr. Presidente, não tenho dúvida alguma em
reconhecer ao ilustre diretor do Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional o mais elevado propósito...
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito bem.
O SR. IVO D'AQUINO: – ...na defesa de todos
os monumentos que por lei, estão confiados à sua
guarda.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito bem.
O SR. IVO D'AQUINO: – Eu mesmo, aqui no
Senado, declarei haver sido procurado por êsse
ilustre funcionário, para que na Constituição Federal
se incluisse uma norma de proteção a êsses
monumentos. S. Excelência citou aqui o Decreto-lei
número 3.881, de 29 de novembro de 1941.
Realmente, em meu discurso sòmente me referi ao
Decreto-lei número 25, de 30 de novembro de 1937,
porque quando me dirigi ao Dr. Rodrigo Melo Franco
de Andrade, pedindo-lhe elementos legais para tratar
do assunto, o único ato legal que êle citou foi o
Decreto número 30. Aponta-me agora, S. Ex.ª o
Decreto-lei nº 3.866, de 29 de novembro de 1941.
Devo, por questão de lealdade, ler ao Senado,
o que dispõe êsse ato legislativo. Diz o seguinte:
"O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição
decreta:
Artigo único. O Presidente da República,
atendendo a motivos de interêsse público, poderá
determinar de ofício ou em grau de recurso,
interpôsto por qualquer legítimo interessado, seja
cancelado o tombamento de bens pertencentes
à União, aos Estados, aos Municípios ou a
pessoas naturais ou jurídicas de direito privado,
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feito no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, de acôrdo com o Decreto-lei número 25, de
30 de novembro de 1937".
Assim, Sr. Presidente, pelo Decreto-lei nº 25,
de 30 de novembro de 1937, evidentemente só o
Congresso Nacional podia dar tal autorização. Pelo
outro decreto-lei também o pode fazer o Sr.
Presidente da República, mas devo acrescentar o
seguinte: sòmente o Sr. Presidente da República.
Na verdade, o que verificamos é que de
qualquer maneira, quer nos têrmos do art. 17 do
Decreto-lei nº 25, quer em face do artigo único do
decreto-lei nº 3.866; houve propósito de se iniciarem
as obras nos Arcos de Santa Tereza sem licença de
autoridade competente. Até agora não tive
conhecimento de nenhum ato do Senhor Presidente
da República a êsse respeito. Se S. Ex.ª baixar
qualquer ato neste sentido, a alteração dos Arcos de
Santa Tereza poderá ser feita legalmente.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Entretanto
não se justifica.
O SR. IVO D'AQUINO: – Apesar disso, deixo
de pé o meu apelo ...
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Nosso
apêlo.
O SR. IVO D'AQUINO: – ...não só ao Sr.
Prefeito Municipal, como ao Sr. Presidente da
República, para a preservação dos Arcos de Santa
Tereza que, julgo eu, na simplicidade da sua beleza
arquitetônica, na expressão do passado que
representam, merecem sem dúvida nenhuma a sua
conservação integral. (Muito bem; muito bem:
Palmas).
O SR, PRESIDENTE: – O Senador Ivo
D'Aquino, requer ao Senado nomeie uma comissão
para apresentar congratulações ao Sr. Presidente da
República, em 'virtude' da mensagem, que enviou à
Câmara dos Deputados, sôbre a aquisição de
refinarias de petróleo.
O SR, ALOYSIO DE CARVALHO (Pela
ordem): – Sr, Presidente, o problema do petróleo
brasileiro é de nina evidente complexidade, e disso
mesmo tivemos a melhor prova nas palavras que
acabou de proferir o honrado líder da maioria, meu
prezado amigo, Senador Ivo D'Aquino, A nomeação,
que S. Ex.ª propõe, de uma Comissão para se
congratular com o Sr. Presidente da República, pela
mensagem
que
dirigiu
à
Câmara
dos

Deputados, é, por isso mesmo, decisão sôbre
a qual deve o Senado pesar suficientemente o seu
voto.
A verdade é que a mensagem do Chefe do
Governo não apresenta senão uma iniciativa, no
sentido da transposição de verbas orçamentárias.
para aplicação imediata de determinados congelados
brasileiros, no exterior, à compra de refinarias de
petróleo.
O ato, em si, não tem por assim dizer a
expressão que se lhe procura imprimir de uma
solução ao problema do petróleo...
O SR, PLÍNIO POMPEU: – Muito bem.
SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ... senão de
simples manifestação de que estará o Govêrno, por
ventura, caminhando nos rumos da solução melhor
para a questão que tanto sóno tem tirado aos
estudiosos de nossos problemas e tantas
preocupações tem causado ao próprio Govêrno da.
República.
Assim, Sr. Presidente, a proposta do honrado
líder da maioria poderá ser encarada sob o seu
aspecto regimental e sob aquêle outro aspecto, que
seria o do seu mérito.
Em relação ao aspecto regimental sinto
declinar a minha opinião pessoal de que o regimento
da casa não autoriza a providência soliciçada por S.
Ex.ª E' pelo que em relação ao regimento do
Senado, nestas, como em outras demonstrações de
regozijo de louvor e de aplausos não temos andado
muito à justa. Poderia mesmo recordar a V. Ex.ª Sr.
Presidente o debate suscitado nesta casa, pelo
requerimento apresentado por um dos nossos mais
eminentes colegas, em relação a determinado
acontecimento que encheu de penar o país e que
significativa manifestação de solidariedade ao
Govêêrno que se pensava então colhido nas malhas
de um atentado coletivo contra um dos nossos
depósitos de material bélico. Verificou se
posteriormente, que no inquérito nada se havia
apurado que determinasse a suspeita siquer de um
atentado.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Eu fui o autor do
requerimento a que V. Exa alude. Os fatos daquela
época é o assunto que V. Ex.ª está versando com
tanta inteligência e tanto cuidado...
O SR, ALOYSIO DE CARVALHO: – Obrigado
a V. Ex.ª
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O SR. ANDRADE RAMOS: – ... são
inteiramente diferentes.
O SR, ALUYZIO DE CARVALHO: - Não disse
que fôssem. a. mesma coisa.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Não podendo,
compara-los, nem mesmo tirar liçoes daquêle fato
para outros.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A lição a
tirar dos dois fatos é que, hoje, poderemos prestar
manifestação de regosijo pelo ato do Governo e
ermos oorigaaos, amanhã, a retirar essa
manifestação, uma vez que, para usarmos a
expressão do honrado senador Sr. Ivo d'Aquino,
essas refinarias de petróleo, a serem compradas no
estrangeiro, podem não dar resultado, por "caso
fortuito" e viriamos, assim, a perder o nosso
dinheiro...
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª permite um
aparte?
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pois não.
SR. IVO D'AQUINO: – Quando apresentei o
requerimento, o intuito da manifestação foi
regosijarmo-nos pela intenção revelada peio Sr.
Presidente da Republica, para a resolução do
problema.
Se, entretanto, a iniciativa deixar de obter
exito, por circunstâncias de ordem fortuita, nem
assim perderá o mérito a iniciativa ora tomada pelo
Govêrno.
O SR, FRANCISCO GALLOTTI: – Muito bem.
O SR. IVO D'A.QUINO: – Evidentemente, não
pretendo, com o requerimento, desde jà. augurar que
essas medidas resolvam. completamente o que se
pretende. O Sr. Presidente da República
tranquilizou todos os espíritos. A. solução
adotada acalmou, instantemente, as próprias
idéias
em
ebolição.
Dai.
considerar
S.
Excelência
merecedor
das
nossas
congratulações.
O SR. ANDRADE RAMOS: – A. ebulição de
idéias não tinha importância. Originaram-se de
elementos que não trouxeram qualquer bem para a
Nação.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sr.
Presidente, se as congratulações são pela
intenção e não pela Mensagem, não estaria eu em
desacôrdo com o honrado líder da maioria.

Regimento, entretanto, – e volto ao primeiro
aspecto da questão – não permite a manifestação
nos têrmos em que propos o nobre Senador Ivo
D'aquino: – ida de uma Comissão de Senadores ao
Sr. Presidente da República para se congratular com
S. Ex.ª por uma intenção que, se concretizada, tê-loia sido por nós.
O SR. PLINIO POMPEU – Sôbre assunto não
estudado pelo Congresso.
O SR.IVO D'AQUINO – Daí o meu
requerimento congratulatório, porque esta palavra
exprime sentido de reciprocidade.
SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Assim, Sr.
Presidente, algum dia teremos todos de nos
congratular – aproveitando a idéia da reciprocidade
do honrado Senador Ivo d'Aquino – por havermos
aprovado a Mensagem presidencial. O fato
entretanto, é que tazendo-o agora, desde já estamos
precomprometendo o nosso voto.
O SR. IVO D'AQUINO: – Permite-me V. Ex.ª
um aparte? (Assentimento ao orador). – Meu
requerimento não. pretende comprometer o voto de
ninguém a respeito do mérito da questão.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Quero(
assim, Sr. Presidente deixar bem claro o meu
pensamento, Voto contra a Comissão, porque encaro
a proposta no seu aspecto regimental; em relação ao
mérito, considero prematura a manifestação que se
pretende.
Quanto a. aplausos e congratulações ao Sr.
Presidente da República pela sua iniciativa, pareceme, que, nesta altura dos acontecimentos relativos:
ao problema do petróleo, nenhum de nós, brasileiros,
deixaria de manifestar que ato de S. Ex.ª se não é,
definitivo, é, pele menos auspicioso. Uma vez que
até hoje não haviamos tido, da. parte do Govêrno,
nenhuma palavra relacionada com a. questão do
petróleo, é realmente motivó de. satisfação.
sabermos que os poderes públicos estão
acompanhando, a passo a passo, a solução do caso.
O SR HARNILTON. NOGUEIRA: – V:
Excelência manifestou claramente, melhor do que
eu; o meu pensamento. Voto com V. Ex.ª, contra a
fórmula de congratulações; mas não posso deixar de
reconhecer que a iniciativa do Sr. Presidente da
República é o primeiro passo de uma política
construtorar, que deve ser continuada.
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O SR. LUCIO CORRÊA: – Quer dizei que V.
Ex.ª aceita o requerimento pela metade.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Estou de
pleno acôrdo com meu nobre colega Aloysio de
Carvalho.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Estão,
ai, Sr. Presidente, os termos em que votamos
os que vamos divergir da proposta do nobre
Senador Ivo D'Aquino, no tocante à nomeação
de uma comissão que vá ao Sr. Presidente
da
República
congratular-se
com
S. Ex.ª.
Que melhor demonstração da atenção com
que o Senado da República acolheu a sua
Mensagem, teria S. Excelência que as palavras
proferidas pelo honrado Senador Ivo D'Aquino?
Tais palavras não foram contestadas por
nenhum dos Srs. Senadores, no ponto fundamental
da questão – o da satisfação com que nós os
brasileiros assistimos, auspiciosamente, ao Governo
da República entrar, de frente, no problema do
petróleo, sem a preocupação de tirar a quem quer
que seja as bandeiras por ai desfraldadas, mas,
simplesmente, demonstrar ao Pais que está na sua
intenção e nos seus cuidados o problema
brasileiro do petróleo. (Muito bem; muito bem.
Palmas) .
O SR. RIBEIRO GONÇALVES (Pela ordem):
– Sr. Presidente, na hora em que o Senado vai votar
o requerimento oferecido pelo nobre Senador por
Santa Catarina, meu prezado amigo Sr. Ivo
D'Aquino, quero acompanhar, nas declarações que
acaba de proferir, o Sr. Senador Aloysio de Carvalho.
Sou daqueles que não recusam aplausos à
iniciativa do Sr. Presidente da República, mas entre
aplaudi-lo e, na manifestação projetada, levar,
desde já, aprovação a um ato que pretende
praticar,
fico,
por
um
dever
de
consciência, no primeiro termo da alternativa.
Senador, terei de, em breve, examinar
a própria Mensagem do Presidente Eurico Dutra
e, se não lhe negar louvores à intenção, poderei,
de futuro, recusar concorfidade à maneira por
que deseje transformar em realidade os seus
propósitos.
Por outro lado, sinto-me obrigado a ater-me
à letra expressa do Regimento e é melhor
observar-lhe as regras para depois não termos
de
recolher
um
arrependimento,
quando,

de futuro, as normas que nos traçamos já não
possam prevalecer à condução dos trabalhos,
porque, em atos como este, as desrespeitamos.
Assim, Sr. Presidente, meu voto, tal como o de
meu nobre amigo, Senador Aloysio de Carvalho, se
restringe ao aplauso, que não recuso e tenho o
prazer de manifestar, à iniciativa do Exmo. Sr.
Presidente da República, às intenções, aos
propósitos, aos intuitos elevados que S. Excelência
acaba de exprimir, mas cinge-se a isto, por
enquanto.
Reservo-me o direito de examinar a
Mensagem presidencial, de estudar os atos dela
decorrentes e de, nos aplausos futuros, reafirmar os
de agora, se porventura estiver de acordo com S.
Ex.ª nos atos que o ilustre Presidente vier a praticar.
(Muito bem; muito bem) .
O SR. IVO D'AQUINO (Pela ordem): – Sr.
Presidente, ouvi, com tôda a atenção, as palavras
proferidas pelos nobres Senadores Aloysio de
Carvalho, e Ribeiro Gonçalves. Penso que há, não
digo equivoco, mas interpretação um pouco
extremada do requerimento, nas ponderações dos
meus ilustres colegas.
Desconheço
no
Regimento,
qualquer
disposição proibitiva da nomeação da Comissão, nos
termos em que a propus. Depois das justas
ressalvas feitas pelos dois nobres Senadores, e que
implicam nas respectivas opiniões quanto ao mérito,
posso adiantar que o requerimento absolutamente
não infirma qualquer restrição à liberdade de opinião
que cada um dos membros do Congresso Nacional
poderá manifestar a respeito do assunto.
Como disse, Sr. Presidente, a iniciativa do Sr.
Presidente da República atende a apelo de ordem
nacional.
E providência – assim digamos, – nesta hora
em que as paixões se tumultuam – a respeito da
questão de modo a demonstrar que o seu alto
espírito procura sempre ir ao encontro das mais
elevadas aspirações do país. Procura resolver
problema fundamental para a economia e a
segurança nacionais, resguardando, no mesmo
passo, não só a nossa autonomia econômica, como
a nossa dignidade nacional. Sr. Presidente, praticado
o ato em outra ocasião, talvez não ocasionasse
tamanha repercussão.
Talvez, noutra ocasião, o ato de S. Ex.ª o Sr.
Presidente
da
República,
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não fôsse alvo de tamanha atenção. Aliás, é possível
mesmo que S. Excelência venha a praticar outros de
relevância ainda maior. Certos atos, muitas vêzes,
pelo ambiente ou pela oportunidade, tomam
desusada importância. Suas repercussões variam no
tempo e no espaço.
E é exatamente nesta hora que atravessamos,
de tão graves e profundas apreensões para a Nação,
motivadas pelo entrechoque de opiniões na questão
do petróleo, que o ato do Presidente da República,
como por milagre, vem pacificar as paixões
desencadeadas, pela solução de problema que tanto
interessa ao Brasil.
Eis por que, Sr. Presidente, formulei êsse
requerimento, secundando, aliás norma já adotada
pela Câmara dos Deputados, a qual, segundo estou
informado, nomeou uma comissão para apresentar
congratulações ao Senhor Presidente da República
pelo mesmo motivo.
Ainda mais, Sr. Presidente, o requerimento
está apoiado pela maioria da Comissão de
Constituição e Justiça do Senado. (Muito bem; muito
bem).
Vem à Mesa e é lido o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 144, de 1948
Requeiro seja nomeada uma comissão de
cinco membros para em nome do Senado Federal,
congratular-se com o Sr. Presidente da República
pelas medidas tomadas para permitir a instalação de
refinarias de petróleo no Brasil.
Sala das Sessões, em 4 de outubro de 1948. –
Ivo d'Aquino. – Lucio Corrêa .– Etelvino Lins. – Olavo
Oliveira. – Filinto Muller. – Waldemar Pedrosa –
Vertniaud Wanderley.
O SR. SALGADO FILHO (*) (Pela ordem): –
Sr. Presidente, tenho a impressão de que há certo
equívoco no que concerne à mensagem do Senhor
Presidente da República. Segundo li nos jornais,
trata-se de autorização para transferência de crédito
referente, exclusivamente, aos congelados na
França, a fim de que sejam hemetidos ao Banco do
Brasil.
Estava procurando a mensagem no "Diário do
Congresso" mas, infelizmente, não a encontrei. Falo,
portan__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

to, baseado apenas no resumo de um dos órgãos de
publicidade desta capital.
Parece-me
que
não
se
trata
de
mensagem pedindo ao Congresso a elaboração
de lei relativa ao petróleo e sôbre a qual
devamos
antecipar
nosso
pronunciamento.
Trata-se, exclusivamente, de operação
de crédito no sentido de que o Banco do
Brasil
transfira
os
congelados
para
o
Governo.
Não há, pois, qualquer modificação na lei
do petróleo para que tenhamos necessidade
de antecipar nosso juízo. Assim, estará de pé,
unicamente, a de liberação do Sr. Presidente
da República permitindo ao Banco do Brasil
efetuar uma operação de crédito e também,
autorizá-lo
a
aplicar,
na
aquisição
de
equipamento para uma refinaria, os congelados
que possuímos na Tchecoslováquia. O ato de
S. Excelência – a meu vêr – não está sujeito
a
deliberação
do
Poder
Legislativo.
E
ato administrativo que se refere a uma
operação bancária a ser realizada pelo Banco
do Brasil.
O SR. JOSE AMERICO: – Parece-me que V.
Ex.ª está equivocado. Não é possível essa
transferência de crédito sem a aprovação do
Congresso ...
O SR. SALGADO FILHO: – Esses congelados
estão à disposição do Banco do Brasil.
O SR. JOSE AMERICO: – ... tanto que a
mensagem visa, exatamente, o aproveitamento do
crédito para a aquisição da refinaria.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: Quando,
há pouco tempo, o Congresso votou uma lei
referente à São Paulo Railway foi, exatamente, para
autorizar o govêrno a dispôr dos congelados. A lei
teve, justamente, êsse intuito.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O mesmo se
deu em relação às emprêsas incorporadas.
O SR. SALGADO FILHO: – Penso que não
terei tempo de ler a mensagem do Sr. Presidente da
República.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V.
Excelência não dispensaria mais do que três
minutos; a mensagem é pequena. Assim,
todos
teriam
ocasião
de
conhecê-la.
O SR. SALGADO FILHO: – Vou lê-la,
Sr.
Presidente,
para
que
votemos
com
perfeito conhecimento de causa.
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O SR. PLINIO POMPEU: – Eis por que achei
precipitado o voto de congratulações: justamente por
ser a mensagem desconhecida da maioria dos
Senadores.
O SR. SALGADO FILHO:
(Lendo):
"MENSAGEM Nº 514
Senhores
Membros
da
Cãmara
dos
Deputados.
A proposta orçamentária para o próximo
exercício contém no Anexo nº 23 as dotações que na
forma do esquema financeiro do Plano Salte deverão
constituir, para 1940 os "Recursos Orçamentários"
próprios do citado Plano".
O SR. JOSE AMERICO: – Como vê V. Ex.ª, é
alteração da proposta orçamentária.
O SR. SALGADO FILHO: – Desejava lê-Ia até
ao fim, porque, parece-me, a alteração diz respeito a
operações que o Governo vai fazer.
O SR. PLINIO POMPEU: – Há transposição
de verba.
O SR. SALGADO FILHO:
(Lendo):
"No sentido de melhorar a nossa balança de
pagamentos e resolver problemas econômicos mais
prementes determinei que fossem feitos estudos
circunstanciados acêrca da possibilidade de se dar
início desde já, a certas realizações contidas nos
programas daquele Plano.
Os resultados colhidos nesses estudos, na
parte relativa ao problema do petróleo são de
tamanha
significação que justificam pequenas
alterações
em
determinadas
rúbricas
da
discriminação contida na referida proposta
orçamentária sem qualquer aumento de despesa.
As alterações recomendáveis, são as que
constam
do
Quadro
anexo.
Considero-as
indispensáveis ao plano de utilização pelo Tesouro
Nacional das moedas compensadas de que dispõe o
Brasil em vários países da Europa. Essas
cambiais poderrão ser empregadas no objetivo
imediato:
a) aquisição de material para construção de
uma refinaria de petróleo, com craking, tendo
capacidade de produção de 45.000 barris diários e
estoque para 45 dias; ampliação da refinaria en-

comendada para a Bahia e adaptação da mesma
para produção de lubrificantes e pagamento dos
projetos e fiscalização; e
b) aquisição de locomotivas e petroleiros com
uma capacidade total de 180.000 toneladas.
Além da importância dêsses equipamentos,
deverão ser construídos, em estaleiros nacionais,
seis petroleiros para os serviços de cabotagem.
Cumpre ressaltarr, conforme se vê no quadro
anexo, que o total de Cr$ 60.000,00 das despesas
de juros de empréstimos previstas na rúbrica
Dotações diversas não mais se justifica, visto que
fóra calculado em virtude de operações que
deveriam ser efetuadas em 1948. As reduções ora
sugeridas nas rúbricas relativas ás construções e
remodelações de linhas férreas poderão ser
compensadas mediante operações de crédito
previstas no próprio plano.
Nessas condições tenho a honra de solicitar
de Vossas Excelências que se dignem promover as
transposições orçamentárias, sem qualquer aumento
de despesa, de acôrdo com o esquema apresentado
no quadro anexo".
O que se pede, pois, na Mensagem do Chefe
do Executivo, é apenas um estôrno de verba, a fim
de que o Governo possa utilizar as divisas
congeladas à disposição do Banco do Brasil,
empregando-as na compra de locomotivas e na
modificação do plano para refinarias estatais de
petróleo, localizadas nos Estados da Bahia e Pará.
Quanto às sociedades concessionárias das
refinarias, trata-se de operação bancária, para a
qual, segundo me parece não era necessária
autorização legislativa.
O SR. JOSE AMERICO: – V. Ex.ª dá licença
para um aparte?
O SR. SALGADO FILHO: – Com todo prazer.
O SR. JOSE AMERICO: – Não se trata,
propriamente, de operação bancária. Pouca gente
sabe que os saldos congelados pertencem ao Banco
do Brasil e não ao Tesouro. Correspondem a
cambiais provenientes de operações realizadas por
aquele estabelecimento de crédito. A referência ao
Banco do Brasil consiste justamente nisso. O
Governo
vai
utilizar-se
dos
conge-
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lados, naturalmente após entendimentos com o
Banco, Estes, porém, não são livres e sim, de
propriedade do Banco do Brasil.
O SR. SALGADO FILHO: – Perfeitamente.
Conforme salientei, o Banco não necessitava de
autorização legislativa para empregar esses
congelados numa operação bancária.
O SR.JOSE AMERICO: – Mas o Govêrno
necessita.
O SR. SALGADO FILHO: – O Executivo
pede autorização legislativa para estorno da
verba a fim de adquirir, para serviço público,
uma refinaria a instalar-se no Pará e melhorar a
da Bahia.
Assim, não vamos antecipar nosso voto
quanto à modificação da legislação existente
sôbre a matéria, mas exclusivamente quanto ao
extôrno da verba.
O SR. JOSE AMERICO: – Só devemos
tomar conhecimento da matéria – quando
tivermos de examinar e votar a proposta
orçamentária.
Trata-se
de
alteração
do
orçamento.
O SR. SALGADO FILHO: – Essa diz
respeito exclusivamente, à parte governamental.
Não representa alteração de crédito, nem
qualquer modificação da legislação em vigor.
Não há portanto, a não ser em referência
ao extôrno de verba solicitado pelo Govêrno,
antecipação de opinião do Congresso. Tal
extôrno de verba refere-se a "congelados na
Tchecoslováquia e na França, paralizados e sem
nenhum efeito produtivo para a economia
nacional.
Agora, o Govêrno pretende dar feição
prática a tais "congelados", adquirindo refinarias
para Belém e Bahia.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A
compra das refinarias não se justificaria embora
com esses congelados se já não tivesse sido
devidamente estudada pelo Govêrno. Aliás, se
diz
exatamente
que
mediante
estudo
pormenorizado do problema do petróleo, se
chegou à conclusão de que deviam ser tomadas
essas providências. Assim a Preliminar referida
por V. Ex.ª diz de perto com o mérito da
questão. Se o Congresso, amanhã, concordar
com a transposição da verba, será por ter
reputado acertadas as providências que o
Govêrno vai tomar mediante os congelados". Se
não as considerar acertadas, negará a
providência pedida.

O SR. SALGADO FILHO: – Senhor
Presidente não sei, em que pese à opinião dos
meus ilustres colegas, como se possa divergir
do Govêrno quando procura aplicar "congelados"
até aqui sem utilização prática.
O SR. PLINIO POMPEU: – Ninguém
diverge do Govêrno nesse ponto.
O SR.JOSE AMERICO: – Não existe
oposição à utilização dos saldos na aquisição de
refinarias. Eu, pelo menos, não a sinto.
O SR. PLINIO POMPEU: – Ninguém sente.
Eu aplaudo o ato do Govêrno.
O SR. SALGADO FILHO: – Se V. Ex.ª não
a sente e se ninguém pode sentir.
O SR. JOSE AMERICO: – Em tese, é
louvável a iniciativa.
O SR. SALGADO FILHO: – por que
regatearmos nossos aplausos ao Govêrno.
O SR. PLINIO POMPEU: – Como aplaudir,
antes de conhecer a mensagem do Presidente
da República?
O SR. JOSE AMERICO: – Faço apenas
uma restrição. Por sistema, aguardo a
oportunidade para estudar aquilo que depende
de estudo, principalmente quando passa pelas
comissões técnicas.
O SR. PLINIO POMPEU: – Sendo
aprovado, estará dado o aplauso ao Govêrno.
O SR. SALGADO FILHO: – O que
vamos
aprovar
Sr.
Presidente,
é
a
deliberação governamental no sentido de dar
impulso
imediato
à
instalação
das
refinarias duas delas de natureza estatal,
as únicas que vêm a pêlo mencionar, dentro
do extôrno de verba.
Fui Ministro da Aeronáutica e senti nossas
dificuldades no transportar combustível. Não
possuíamos os barcos apropriados, sobretudo
de cabotagem, e o fato alarmou-me de tal
maneira
que
procurei
imediatamente
adquirir para a Marinha de Guerra petroleiros
de fundo chato, capazes de navegar nos
nossos rios. Até então, o transporte da
gasolina
era
feito
em
barcos
cedidos
pelos governos visinhos que, naquela época,
possuíam refinarias para industrialização do óleo
bruto. Assim abastecíamos o sul do pala por
meio de petroleiros arrendados aos países
limitrofes, que se prestavam a colaborar com o
Brasil.
Ora, Sr. Presidente, no instante em que o
Govêrno solicita extôrno de
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verbas, para adquirir êsses navios fôra do país ou
fabricá-los em nossos próprios estaleiros, não
devemos esmiuçar forma por que será feito êsse
extôrno, mas sim considerar, em tese, a medida
pleiteada, diante da qual conforme foi dito aqui, não
há oposição
O SR. LUCIO CORRÊA: – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os
tímpanos): – Peço permissão para lembrar ao nobre
orador que o tempo de que dispõe está esgotado.
O SR. SALGADO FILHO: – Duas palavras
apenas. Sr. Presidente. Se se trata de ato
benemérito do Govêrno, não devemos regatear-lhe
aplausos ... Não faço oposição sistemática, nem sou
incondicional nos aplausos.
O SR. IVO D'AQUINO: – Muito bem.
O SR. SALGADO FILHO: – Defendo tôdas as
medidas que dizem respeito ao interêsse nacional,
sem preocupação de agradar ou desagradar.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Como
nós também. Aqui estamos, como Vossa Excelência,
sem a preocupação de agradar ou desagradar.
O SR. SALGADO FILHO: – Como V.Ex.ª.
Citei meu caso pessoal, porque, infelizmente meu
partido tem sido acoimado, na questão do petróleo.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aliás,
injustamente.
O
SR.
SALGADO
FILHO: – aliás
injustamente, diz V. Ex.ª com muita propriedade, de
estar colaborando com indivíduos empenhados em
trazer intranquilidade ao país. No entanto, meu
partido, dentro da coerência em que, se vem
mantendo, desde a legislação do govêrno a que tive
a honra de pertencer, ao qual não renego minha
solidariedade e com o qual também esteve solidário
o Senhor Presidente da Republica, então Ministro da
Guerra, deseja únicamente o bem estar, da pátria
comum.
Assim ao pleitear o Sr. Presidente da
Republica, neste instante, de acôrdo com aquela
legislação, as refinarias que ela aconselha,
sobretudo para usufruir recursos para a pesquisa do
petróleo, S. Ex.ª pratica ato coerente com a política a
que deu apóio naquele govêrno.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sobretudo, facilita ao Partido de V. Excelência e a quantos,
honestamente, estudam o problema, a exposição de

seus pontos de vista favoráveis à exploração do
nosso petróleo por brasileiros, V. Ex.ª está à
vontade, porque pelo menos 50% dessas críticas
injustas a que se refere terão de desaparecer
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Claro.
O SR. SALGADO FILHO: – Assim espero,
porque estamos agindo patriótica e coerentemente,
dentro da sistemática que daquela época vem e com
a qual o Sr.Presidente da República foi solidário,
como Ministro da Guerra, e eu também, como
Ministro da Aeronáutica.
Eis porque, Sr. Presidente, dou meu voto de
louvor ao ato do Poder Executivo. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Enquadro o
requerimento escrito do nobre Senador Ivo D'Aqüino
na letra g do artigo 126 do Regimento Interno, que
define a representação do Senado por Comissões
externas. Poderia ser verbal e independente de
discussão, porque pede a nomeação de uma
Comissão com o fim determinado de representar o
Senado. Se se cogitasse do art. 132, achando-se,
como se acha, subscrito pela maioria da Comissão
de Constituição e Justiça, estaria dispensado de
parecer.
Ouvi, com a maior atenção, a opinião dos Srs.
Senadores sôbre o requerimento – embora
determine o Regimento que êle independe de
discussão por considerar conveniente a Nação, e
principalmente ao Senado, a audição de palavras
autorizadas e cheias de ensinamentos sôbre assunto
tão importante.
Dada esta explicação, consulto o Senado
sobre o requerimento.
Os Srs.Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Na forma do Regimento, nomeio os Srs.
Senadores Ivo d'Aquino, Ferreira de Souza, Durval
Cruz, Salgado Filho e Evandro Vianna para
constituírem a Comissão.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) (Pela
ordem): – Sr Presidente, V. Ex.ª soberanamente
enquadrou o requerimento no art. 126 do Regimento
Interno, A mim parecia que, êle estava enquadrado
no art.132 e assim também considerou o Senhor
Senador Ivo dAquino, tanto que Sua
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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Ex.ª colheu a assinatura da maioria da Comissão de
Constituição e Justiça, órgão competente para dar
parecer.
Em vista de haver afirmado desta tribuna o
aspecto ante-regimental, do requerimento do Senhor
Senador Ivo d'Aquino, desejaria, apenas para ressalvar
meu voto em futuro semelhante, sugerir a V. Ex.ª a
Seguinte interpretação.
O art. 126 refere-se a requerimento de
representação do Senado por Comissões externas.
Compreendo que aqui se trata de simples ato de
representação do Senado, expontâneo ou retribuindo
convite endereçado à corporação, para qualquer
solenidade.
Como V. Ex.ª fêz votar neste momento o
requerimento do Senador Ivo d'Aquino – e nenhuma
dúvida faria a isto – quero deixar esclarecido que não o
entendi enquadrado no artigo em que V. Ex.ª o colocou,
porque a comissão que levará congratulações ao Sr.
Presidente da República não me parece a mesma a
que se refere êsse dispositivo regimental.
Não quero absolutamente que Vossa Excelência
volte à matéria porque, como disse, me conformo com a
declaração da Mesa e aceito a votação que o Senado
acaba de realizar, do requerimento do Senador Ivo
d'Aquino.
O SR. PRESIDENTE: – V. Excelência sempre
distingue e honra a Mesa com as suas observações.
Entretanto, dei esta interpretação fundado nas praxes
da Casa, e, também, em outras disposições referentes
às Comissões.
As Comissões externas têm sempre a
incumbência de manifestar, com a sua presença,
regosijo ou tristeza, – além dos outros encargos
determinados pelo parágrafo segundo do artigo 42, tais
como representar o Senado em conferências,
congresso, ou quaisquer atos, por designação do
Presidente.
Se V. Ex.ª defende uma outra interpretação, teria
prazer em que recorresse ao Senado.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Pela ordem):
– Não pretendo recorrer, Sr Presidente, porque
perderia, e, assim estaria o ponto de vista firmado na
interpretação do Regimento. E melhor deixarmos a
interpretação que a mim parece a verdadeira para outra
oportunidade.

Comparecem mais os Srs. Senadores:
Hamilton Nogueira.
Magalhães Barata.
Pereira Pinto.
Olavo Oliveira.
Joaquim Pires.
Ismar de Góes.
Ribeiro Gonçalves.
Ferreira de Souza.
Alvaro Adolpho.
Durval Cruz.
Alfredo Neves.
Vergniaud Wanderiey.
Walter Franco.
Filinto Muiler.
Vespasiano Martins.
Alfredo Nasser (16).
Deixam de comparecer os Senhores Senadores:
Alvaro Maia.
Victorino Freire.
Fernandes Távora.
Georgino Avelino.
Góes Monteiro.
Attilio Vivácqua.
Sá Tinoco.
Bernardas Pilho.
Marcondes Filho.
Euclydes Vieira.
João Villasboas.
Ernesto Dornelles.
João Câmara (13).
São sem debate aprovados, em discussão única,
os seguintes pareceres:
PARECER
N° 1.004, de 1948
Da Confissão de Redação de Leis
A Comissão de Redação submete ao Senado,
em fl. anexa, a redação final do Projeto de Lei nº 285,
de 1948, da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 29 de
setembro de 1948. Clodomir Cardoso, Presidente. –
Ribeiro Gonçalves, Relator. – Augusto beira, – Cícero
de Vasconcelos. – Waldemar Pedrosa.
ANEXO AO PARECER N° 1.004
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
285, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E aprovado o plano de aplicação da
parcela de Cr$ 20.600.000,00 (vinte milhões e
seiscentos mil cruzeiros) constante da S-C 18 –
Disponibilidade para despesas.
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decorrentes
de
estudos
e
projetos
etc. – Consignação IX – Disponibilidades –
Verba 4 – Obras, Equipamentos e Aquisição
de Imóveis, do Anexo nº 10 da Lei nº
162,
de
2
de
dezembro
de
1947.
Art.2º A dotação a que se refere o
artigo
1º
obedecerá
à
seguinte
discriminação:
1) Pagamento à Usina S. Paulo
Sociedade Anônima do saldo
do preço pelo qual foi
adquirido o Campo de
Candeias.................................
2) Construção de armazém em
Jequitaia, para guarda do
material existente....................
3) Construção de prédio para as
oficinas do Conselho Nacional
do Peróleo, na Bahia..............
4) Pavimentação do pátio em
tôrno
das
Instalações
existentes em Jequitáia..........
5) Construção de prédio para
refeitórios,
dormitório
e
almoxarifado, no campo D.
João........................................
6) Construção de duas casas
residenciais para os técnicos
e de outra, grande, para
operários.................................
7) Aquisição
de
sonda
perfuração, e de bombas,
caldeiras e peças diversas
para os Campos de Candeias
e Itaparica...............................
Art.
data

na
as
contrário.

Cr$

8.500.000,00
1.182.913,00
1.221.300,50
255.404,00

ANEXO AO PARECER Nº 1.005
Redação final do Projeto de Lei da Câmara, nº
181, de 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal é equiparado às policias militares para o fim
de gozar das vantagens e predicamentos constantes
do art. 183 da Constituição e respectivo parágrafo.
Art. 2º Os oficiais e praças dessa corporação
ficam sujeitos ao foro militar e, quando praticarem
crime previsto no Código Penal Militar, serão
processados perante a Auditoria da Polícia Militar do
Distrito Federal.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário,
PARECER

563.323,00

Nº 1.007, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis

1.014.906,00

7.859.133,30
20.600.000,00

3º Esta lei entrará
de
sua
publicação,
disposições

Em fl a êste anexa, a Comissão de Redação,
apresenta a redação final do Projeto de Decreto
Legislativo número 21, de 1946.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 29
de setembro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Cícero de Vasconcelos, Relator. – I

ANEXO AO PARECER Nº 1.007
em vigor
revogadas
Redação final do Projeto de
em Legislativo nº 21, de 1948

Decreto

O Congresso Nacional decreta, nos termos do
art. 66, item I, da Constituição e eu, Nereu Ramos,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

PARECER
Nº 1.005, de 1948

DECRETO LEGISLATIVO

Da Comissão de Redação de Leis
A
Comissão
apresenta
em folha anexa, a redação final do

Projeto de Lei nº 181, de 1946, originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 29
de setembro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Augusto Meira, Relator. – Cicero de
Vasconcelos. – Waldemar Pedrosa. – Ribeiro
Gonçalves.

ao

Senado,

Nº 21 – 1948
Art. 1º E' aprovado o Acôrdo Sanitário,
Panamericano firmado na cidade de Montevidéu, em
13 de março de 1948, por delegados do Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
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PARECER
Nº 1.008, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis

Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1948.
Os
Senhores
Senadores
que
o
aprovam, queiram conservar-se como se acham.
(Pausa)
Está aprovado.
E' considerado constitucional o seguinte

A Comissão de Redação apresenta, em fl. a
êste anexa, a redação final do Projeto de Lei da
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 20,
Câmara número 264, de 1948, aprovado pelo
DE 1948
Senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 29
Institui bôlsas de estudo para a formação
de setembro de 1948. – Clodomir Cardoso, de especialistas em Geologia e técnica de
Presidente. – Cícero de Vasconcelos, Relator. – combustíveis
e
dá
outras
providências.
Ribeiro Gonçalves.
O Congresso Nacional decreta:
ANEXO AO PARECER Nº 1.008
Art. 1º O Govêrno Federal promoverá
a formação de especialistas em Geologia e
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 264, Técnica de combustíveis, compreendidas as
fases
de
prospecção,
lavra,
de 1948.
beneficiamento,
transporte
e
distribuição,
O Congresso Nacional decreta:
ficando, parar êsse fim, instituídas anualmente,
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, a partir de 1949 e durante dez anos, quinze
pelo Ministério das Relações Exteriores, um crédito bôlsas
de
estudo,
no
estrangeiro,
de
especial de Cr$ 1.933.913,00 (um milhão, preferência nos Estados Unidos da América e
novecentos e trinta e três mil e novecentos e treze Inglaterra.
cruzeiros), para o pagamento das despesas
Art. 2º Essas bôlsas, destinadas à realização
efetuadas com a delegação do Brasil à conferência de cursos nas escolas superiores de formação
de Comércio e Emprêgo, de Havana, realizada em técnica e à especialização em qualquer dos. ramos
novembro de 1947.
referidos no artigo anterior serão concedidas,
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua respectivamente:
publicação, revogadas as disposições em contrário.
a) a dez estudantes que tenham terminado,
O SR. PRESIDENTE: – Sobem à sanção os nos dois anos anteriores, o curso secundário, de
Projetos de Lei da Câmara ns. 285, 181 e 264, de acôrdo com as exigências de ingresso nas escolas
1498, cujas redações finais acabam de ser votadas. de engenharia;
O Projeto de Decreto Legislativo número 21, também
b) a cinco engenheiros ou químicos industriais
deste ano, vai ,à promulgação.
diplomados nos cinco anos anteriores.
Esgotada a prorrogação da hora do
Art. 3º A seleção dos bolsistas será feita,
expediente, passa-se à
anualmente, no Rio de Janeiro, por comissão
composta do Ministro da Educação e Saúde, que a
ORDEM DO DIA
presidirá, do Reitor da Universidade do Brasil, do
Presidente do Conselho Nacional do Petróleo,
Discussão
preliminar
(artigo
135
do do Diretor do Departamento Nacional da
Regimento) do Projeto de Lei do Senado nº 20, de Produção Mineral e do Diretor da Divisão do
1948, que institui bôlsas de estudo para a formação Ensino Secundário do Ministério da Educação e
de especialistas em Geologia e técnica de Saúde.
Art. 4º Só poderá concorrer às bolsas criadas
combustíveis e dá outras providências, (Com
Parecer número 986, da Comissão de Constituição nesta lei o candidato que preencher as seguintes
condições:
Justiça, pela constitucionalidade).
a) ser brasileiro nato;
(Pausa),
Não havendo, quem peça a palavra, encerro a
b) ter de dezoito a trinta anos, no ano em que
discussão.
fôr feita a seleção:
Vou submeter ao voto da Casa o parecer da
c) ter o curso secundário, o de engenharia ou
Comissão
de
Constituição
e
Justiça, o de química industrial, conforme se inclua na
considerando
constitucional
o letra a ou na letra b do artigo 2º;

– 161 –
d) comprovar conhecimento da língua do país
a que se destina e da língua inglêsa.
Art. 5º Antes de conferida a bôlsa deverá o
candidato assinar contrato dando à União, ou a
qualquer dos Estados, pelo prazo de dois anos
contados da terminação do curso superior ou de
especialização, opção para prestar-lhes, por cinco
anos, os seus serviços profissionais.
§ 1º O candidato deverá ter, por ocasião da
assinatura do contrato, a que se refere êste artigo, a
capacidade legal prevista nas leis civis.
§ 2º No caso de não cumprimento da
exigência a que se refere tal contrato, o bolsista
ficará obrigado a restituir, no prazo de cinco anos,
tôdas as despesas feitas com os seus estudos no
estrangeiro.
§ 3º Para cumprimento do § anterior serão
contabilizadas individualmente as despesas de cada
bolsista.
Art. 6º O aproveitamento dos bolsistas deverá
ser igual ou superior à média do apurado em relação
aos alunos da classe ou do curso em que estiverem
matriculados, verificado pela direção das respectivas
instituições.
§ 1º O não cumprimento da exigência dêste
artigo importará no cancelamento automático e
imediato da bôlsa, ficando desobrigado o Govêrno
Federal, uma vez fornecida a passagem de regresso,
de qualquer responsabilidade pela permanência do
bolsista no estrangeiro.
§ 2º Terminado o curso escolar ou o de
especialização deverá o bolsista praticar no país
em que estudou, ou em outro que lhe fôr
indicado, por prazo não inferior a seis mêses, em
serviço correspondente à especialização que tiver
preferido.
Art. 7º Dentro de cem dias da vigência desta
lei, o Poder Executivo regulamentará a sua
execução.
Parágrafo único. Para elaboração do
regulamento será designada no prazo de dez dias,
uma comissão composta de representantes dos
ministérios da Educação e Saúde e das Relações
Exteriores da Retoria da Universidade do Brasil, do
Departamento Nacional da Produção Mineral e do
Conselho Nacional do Petróleo.
Art. 8º A regulamentação estabelecerá
critérios objetivos para a seleção dos bolsistas,
fazendo constar, em anexo:

a) os cursos escolares ou de especialização
facultados;
b) as escolas ou instituições escolhidas, pela
sua idoneidade e reputação, para a realização dos
mesmos.
c) as anuidades que serão concedidas aos
bolsistas para suas despesas de manutenção,
devendo tôdas as demais, inclusive as escolares e
de viagem, ser diretamente pagas pelo governo;
d) a ajuda de custa para instalação e
adaptação dos mesmos em país estrangeiro;
e) a quantia que lhes será fornecida,
anualmente para renovação do vestuário e aquisição
de livros e instrumentos de estudo.
§ 1º As despesas serão calculadas na base do
estritamente necessário e com a maior modéstia,
devendo ser levado em conta, na fixação do seu
montante, o país, a escola ou o curso, as alterações
do custo de vida e a circunstância de se tratar de
bolsista da letra a ou b do artigo 2º.
§ 2º Anualmente, antes de abertas as
inscrições, será procedida a revisão e atualização
dos anexos referidos neste artigo.
§ 3º Não serão beneficiados com as bôlsas
criadas nesta lei os que dispuserem de recursos
próprios bastantes para a realização dos cursos nela
previstos.
Art. 9º Será consignada no orçamento do
Ministério da Educação e Saúde de 1949 até o ano
em que terminarem seus cursos os bolsistas
selecionados em 1958, a verba necessária à
execução desta lei.
§ 1º Em duas parcelas semestrais nos meses
de fevereiro e julho, essa verba será depositada em
conta no Banco do Brasil, à ordem do Ministro da
Educação e Saúde, que a movimentará livremente,
sob sua responsabilidade e na medida do
necessário.
§ 2º O Banco do Brasil fornecerá o câmbio
indispensável à execução desta lei pela cotação
final.
Art. 1º A administração desta lei ficará a cargo
do Ministério da Educação e Saúde, prestando-lhe
colaboração, para sua execução no estrangeiro, as
autoridades diplomáticas e consulares do Brasil e as
repartições fiscais brasileiras no exterior.
Art.
11.
Serão
revalidados,
independentemente de qualquer formalidade, os
diplomas e cursos obtidos em cumprimento desta lei.
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Art. 12. A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Considerado
constitucional, o Projeto de Lei do Senado nº 20, de
1948, vai às Comissões competentes para dizerem
do mérito da matéria.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 270, de 1943, que modifica os arts. 4º e 5º do
Decreto-lei nº 5.476, de 14 de junho de 1943, e dá
outras providências. (Com Parecer favorável sob nº
990, da Comissão de Constituicão e Justica).

Câmara de Vereadores do Distrito Federal, em
cujas
atribuições
só
interfere
para
os
efeitos de conhecer, aprovando ou rejeitando, os
vetos apostos pelo Prefeito aos seus projetos
de lei.
Pelo exposto, nada há responder, devendo a
consulta ser arquivada.
Sala das Comissões, em 23 de setembro de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Arthur Santos,
Relator. – Augusto Meira.– Waldemar Pedrosa. –
Ferreira de Sousa. – Filinto Muller. – Aloysio de
Carvalho.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à

Está sôbre a mesa um requerimento que vai
Discussão única do veto nº 44, opôsto pelo
ser lido.
Prefeito do Distrito Federal a dispositivos do
E' lido e aprovado o seguinte:
Projeto de Lei Municipal nº 19-A, de 1948,
que visa a construção de um hospital para cegos e
REQUERIMENTO
doentes dos olhos. (Com Parecer nº 988, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela
Nº 145, de 1948
aprovação do veto, salvo no tocante ao art. 3º do
Projeto).
Requeiro a audiência da Comissão de
Trabalho e Previdência Social para o Projeto nº 270,
O SR. HAMILTON NOGUEIRA (*): – Sr.
da Câmara dos Deputados.
Presidente, o Veto número 44 do Sr. Prefeito do
Sala das Sessões, em 4 de outubro de 1948. – Distrito Federal é opôsto ao projeto da Câmara de
Vereadores que cria o Hospital Santa Luzia para
Aloysio de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE: – Em cumprimento da cegos e doentes dos olhos.
deliberação do plenário, o Projeto de Lei da Câmara
O
parecer,
de
autoria
do
ilustre
nº 270, de 1948, vai à Comissão de Trabalho e Senador Augusto Meira, aprovado unanimemente
Previdência Social.
pela Comissão de Constituição e Justiça, é
E' sem debate aprovado, em discussão única, sucinto,
mas,
a
meu
ver,
da
maior
o seguinte:
importância, porque estabelece uma norma
a ser seguida na análise dos vetos. Estou de
PARECER
pleno acôrdo com o mesmo e, também, com
o nobre relator quando opina da seguinte
Nº 989, de 1948
maneira:
"A Comissão, de acôrdo com o parecer do
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre Relator, aprovou o veto, menos quanto ao artigo 3º
o Ofício nº S-48, de 1948.
do projeto, sôbre cuja manutenção opina, não só por
O Presidente da Câmara de Vereadores se tratar de mera faculdade de que o órgão executivo
submeteu à apreciação do Senado o fato de o pode valer-se ou não, como pelo sentido humano
Prefeito do Distrito Federal deixar exaurir-se o prazo que o preceito encerra".
de 10 dias, a que se refere o art.14 da Lei Orgânica
Êste artigo é o seguinte:
do Distrito Federal sem sancionar, nem vetar os
"A direção do Hospital, as chefias das
projetos de lei, oriundos daquele poder legislativo. E enfermarias, de clinica geral e os lugares de
conclui a sua representação por solicitar o assistentes,
ou
auxiliares
dessas
pronunciamento desta casa quanto à atitude que, a enfermarias, poderão ser exercidos por médicos
respeito, deva tomar.
ainda que desprovidos, total ou parcialmente, da
A solução para o caso não seria difícil, pois visão".
que o silêncio do órgão executivo não poderá jamais
A manutenção do dispositivo pela egrégia
constituir forma passiva de opôr-se às resoluções Comissão de Constituição e
legislativas.
Acontece, porém, que esta Comissão __________________
não é, data vênia, órgão consultivo da (*) – Não foi revisto pelo orador.
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Justiça significa o alto espírito de humanidade dos
seus dignos membros; por isso, Sr. Presidente, como
representante
desta
terra,
constantemente
estudando os vetos, manifesto-me de pleno acôrdo
com a Comissão. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa)
Mais nenhum Senhor Senador desejando usar
da palavra, declaro-a encerrada.
Vai ser lido o projeto parcialmente vetado
E' lido o seguinte:
PROJETO
Nº 19-A, de 1948
Da Câmara de Vereadores do Distrito Federal.
Art. 1º Fica o Prefeito autorizado a promover a
imediata construção de um Hospital para cegos e
doentes dos olhos, em terreno da Municipalidade, na
zona Norte da cidade.
Parágrafo único – Êsse Hospital será
denominado "Hospital Santa Luzia".
Art. 2º O Hospital de que trata a presente lei,
além das dependências normais compreenderá:
a) enfermaria de clínica oftalmológica, para
homens, mulheres e crianças;
b) enfermaria de clínica geral e cirúrgica,
exclusivamente destinadas a cegos de ambos os
sexos;
c) ambulatório completo de oftalmologia para
funcionamento em dois turnos;
d) duas salas de operações, sendo uma
exclusivamente para oftalmologia;
e) quartos particulares, cuja renda será
empregada a critério da direção do Hospital, em
serviço social destinado aos cegos e respectivas
associações de assistência, de que prestará contas
ao fim de cada exercício;
f) ambulâncias, automóveis e caminhonetes
para atender às necessidades de transportes.
Parágrafo
único.
Além
dos
médicos
assistentes, enfermeiros e demais pessoal
necessário, contará o Hospital, de que trata a
presente lei, com um grupo de assistentes sociais e
"visitadoras" diretamente subordinadas à respectiva
direção.
Art. 3º A direção do Hospital, as
chefias das enfermarias, de clínica geral
e
os
lugares
de
assistentes,
ou

auxiliares dessas enfermarias, poderão ser exercidos
por médicos, ainda que desprovidos, total ou
parcialmente, da visão.
Art. 4º Fica o Prefeito autorizado a abrir o
crédito especial até Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões
de cruzeiros) para início das obras e demais
providencias relativas a material e outras,
decorrentes da execução desta Lei.
Parágrafo único. O crédito a que se refere
êste artigo terá vigência nos exercícios de 1948 e
1949.
Art. 5º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Os dispositivos
vetados
são
os
seguintes:
as
palavras
"para funcionamento em dois turnos", contidas
na alínea c) do artigo 2º; as alíneas e)
e f), do mesmo artigo; e o artigo terceiro por
inteiro.
O parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, é favorável ao veto, parte relativa
ao artigo 3º do projeto, cuja manutenção
propõe.
Vai-se proceder à votação por partes.
Os Senhores que aprovam o veto na parte
relativa ao artigo 3º do projeto, queiram conservar-se
sentados. (Pausa).
Está rejeitado, ficando, portanto, mantido o
artigo.
Os Senhores que aprovam o veto à segunda
parte da alínea c) e às alíneas e) e f) do artigo 2º,
queiram ficar sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
matéria da Ordem do Dia.
O SR. EVANDRO VIANNA (pela ordem): –
Sr. Presidente, peço a V. Ex.ª consulte a Casa sôbre
se dispensa de interstício o Projeto de Lei da
Câmara nº 326, de 1948, que reajusta os
vencimentos dos servidores públicos, civis e
militares, a fim de ser incluído na Ordem do Dia da
próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE: – Requer o Sr. Senador
Evandro Vianna a inclusão, na Ordem do
Dia da sessão de amanhã, do projeto que
reajusta
os
vencimentos
do
funcionalismo
da União.
O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr.
Presidente,
ouvi
com
tôda
atenção
o
requerimento formulado pelo meu nobre colega,
Senador Evandro Vianna, e como S. Exce-
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lência, tenho o maior desejo de apressar a votação
do projeto referente ao aumento de vencimentos.
Desejo, no entanto, dar uma explicação a V.
Ex.ª.
Como o projeto foi publicado sòmente sábado
último, muitas das emendas ainda estão sendo
calculadas no seu montante.
Trata-se de um projeto cuja complexidade me
forçou a recorrer a um órgão técnico para os
necessários cálculos, a fim de que o Senado, bem
orientado, pudesse votar com os necessários
esclarecimentos.
Recebi, ôntem de manha, os cálculos de parte
dessas emendas.
Confesso ter trabalhado até alta madrugada,
procurando pôr em ordem, para o encaminhamento
da votação, mas essa matéria, apesar do meu
esforço e do dispendido pelo eminente relator da
Comissão
de
Finanças,
Senador
Alvaro
Adolpho, que, no particular, elaborou notável
trabalho, ainda não foi possível ter em mãos todos
os elementos.
Espero que, trabalhando mais esta noite e a
vindoura, possa, enfim, reunir os dados
indispensáveis para a apreciação final do projeto.
Nestas condições, solicito de meu eminente
colega, Senador Evandro Vianna, a retirada do seu
requerimento, para que o projeto de aumento seja
incluído na Ordem do Dia da seção de depois de
amanhã.
O SR. EVANDRO VIANNA (pela ordem): –
Sr. Presidente, diante das explicações e do apêlo
que me é feito pelo eminente colega, Senador Ivo
d'Aquino, não tenho dúvida em concordar com S.
Ex.ª e solicitar retirada do meu requerimento.
O SR. PRESIDENTE: – V. Excelência está
atendido.
O SR. IVO D'AQUINO (*) (Para explicação
pessoal): – Sr. Presidente, os jornais de hoje
noticiaram o falecimento, ôntem, do Sr. João
Horácio Cartier, um dos redatores de "O Globo".
Para todos aqueles que acompanham a vida
tumultuosa da imprensa do Rio de Janeiro, é bem
conhecida a projeção de Horácio Cartier, não só
entre seus colegas, como por todos quantos com êle
privaram e lhe apreciaram as altas qualidades de
inteligência e de coração.

O SR. EVANDRO VIANNA: – Dá licença V.
Ex.ª para um aparte? (Assentimento do orador) –
Estou de pleno acôrdo com V. Ex.ª. Fui um dos que
tiveram a felicidade de privar com Horário Cartier e
admirá-lo pelas qualidades de intelectual e de
amigo. Era um dos nossos mais brilhantes
jornalistas.
O SR. IVO D'AQUINO: – Agradeço o aparte
do nobre colega.
Realmente, Sr. presidente, Horácio Cartier foi
dos mais ilustres jornalistas do Rio de Janeiro.
Escrevendo, há muitos anos, em "O Globo", tinha a
seu cargo, sobretudo, os comentários de ordem
política. A elegância, a elevação e equilíbrio com
que os fazia sempre o distinguiram entre todos
aquêles que exercem o jornalismo.
O SR. EVANDRO VIANNA: – Muito bem.
O SR. IVO D'AQUINO: – A profissão de
jornalista – sabem-no todos – está sujeita aos mais
variados temporais. O talento, a cultura e a
experiência no seu trato, nem sempre estabelecem
o equilíbrio e a serenidade; e eram exatamente
estas qualidades que faziam com que Horácio
Cartier se distinguisse, honrando as colunas de um
vespertino, que se pode dizer, é o orgulho da
imprensa brasileira.
O SR. EVANDRO VIANNA: – Muito bem.
O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor Presidente,
é de tôda justiça a homenagem que presto a quem
foi não só um grande jornalista, de profundas
convicções, como ao mesmo tempo um homem de
letras possuidor de trato social e intelectual de tal
ordem que encantava a todos quantos privavam. de
sua amizade.
Eram estas, Sr. Presidente, as ligeiras
palavras que queria dizer em homenagem ao
jornalista que acaba de falecer.
O SR. EVANDRO VIANNA: – Estou certo de
que todo o Senado a ela se associará.
O SR. IVO D'AQUINO: – Era o que tinha a
dizer.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) Para
explicação pessoal): – Sr. Presidente, às
expressões de profundo sentimento e de
homenagem
sincera
pronunciadas
pelo
Senador Ivo d'Aquino, em nome de sua bancada,
ao jornalista João Horácio Cartier, quero

__________________

__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

(*) Não foi revisto pelo orador.
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juntar as dos Senadores da União Democrática
Nacional.
Também nós acostumamos a querer e admirar
os homens que fazem da inteligência o instrumento
vital e que se dedicam à labuta diária da imprensa,
ao jôgo das idéias, às discussões dos grandes
problemas que agitam o país, tentando, cada qual a
seu modo, orientar e guiar a opinião pública.
O jornalista hoje desaparecido, ilustrando com
a sua habilidade profissional e a sua pena amestrada
um dos mais importantes órgãos de publicidade do
país, bem se colocou neste grupo e o honrou.
Homem de inteligência, profissional capaz,
escritor fino, todos nós nos acostumamos a nele ver
um verdadeiro membro da grande família da
imprensa brasileira, que também faz parte da nossa
família política, que se interessa e se dedica ao
estudo e discussão dos problemas condizentes com
a vida nacional.
Nós também, Sr. Presidente, lastimamos
imensamente o falecimento de Horácio Cartier, perda
que não atinge sòmente à redação de "O Globo" mas
a todo o jornalismo nacional, e até o próprio mundo
político.
Juntando as minhas palavras às do nobre
Senador Ivo D'Aquino, presto minha homenagem ao
morto e ao orgão a que pertencia e que tanto
ilustrou, como a tôda a classe dos homens da
imprensa do Brasil.
O SR. DURVAL CRUZ (*) (Para explicação
pessoal): – Sr. Presidente, lamenta o Senado a
perda de uma figura notável, do nosso corpo de
profissionais da imprensa.
Ao sentimento de pesar associa-se o Partido
Republicano, certo de que o luto que cobre "O
Globo" – prestigioso e popular vespertino carioca a
que longos anos Horácio Cartier emprestou as
qualidades de todos conhecidas – também sôbre a
família jornalista do país.
Profissional experimentado, Horácio Cartier,
também era escritor de mérito, destacando-se de sua
produção peças de alto valor, já incorporadas ao
nosso patrimônio literário.
Generoso,
afetuoso,
compreensivo
na
convivência dos amigos e companheiros, deixa a
lembrança do homem que serviu ao seu ideal,
sempre devotado à máxima preocupação pelas
coisas da inteligência e da cultura.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

Às homenagens prestadas pelo Senado,
associa-se o Partido Republicano.
O SR. EVANDRO VIANNA (Para a
explicação pessoal): – Senhor Presidente, pouco
devo acrescentar ààs manifestações de pesar pelo
desaparecimento de Horácio Cartier.
Tive, por longos anos, a felicidade o privilégio
de privar da sua companhia, e cada dia mais lhe
apreciava e formoso talento e a cultura invulgar,
quer no trato pessoal, quer na leitura a seus
artigos e crônicas, quer ainda como cultor das letras.
Em livros concretizou o grande valor de sua
mentalidade.
Como bem disse o nobre Senador Ferreira de
Souza, a perda que acaba de sofrer o "O Globo", não
é dele privativa; atinge tôda a família do jornalismo
brasileiro.
Era também excelente, grande amigo. Todos
nós que privávamos de sua amizade, admirávamolhe os excelsos predicados do coração.
Sr. Presidente, em nome do Partido Social
Trabalhista, associo-me às manifestações de pesar
pelo falecimento de Horácio Cartier.
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a de
amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
Discussão única do veto nº 48, opôsto pelo
Prefeito do Distrito Federal ao Projeto de Lei da
Câmara dos Vereadores que dispõe sôbre a
organização da Secretaria do Tribunal de Contas.
(Com Parecer nº 996, da Comissão de Constituição
e Justiça, favorável ao veto).
Discussão
preliminar
(artigo
135
do
Regimento) do Projeto de Lei do Senado nº 13, de
1948, que regula o aproveitamento do militar
em cargo público. (Com Parecer nº 997, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade).
3ª discussão do Projeto de Lei do Senado nº
14, de 1948, que faculta o início do horário às 7
horas quando ocorrer acôrdo coletivo entre
empregadores
e
empregados,
devidamente
homologados pelo Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio. (Com Parecer nº 1.066, da Comissão de
Redação de Leis, apresentando a redação do
vencido em 1ª discussão).
Levanta-se a sessão às 17 horas e 15
minutos.
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RECEBEM EMENDAS PERANTE A MESA
Nas sessões de hoje e de amanhã:
Projeto de Decreto Legislativo número 43, de
1948, que mantém a decisão do Tribunal de
Contas, que recusou registro ao têrmo de
rescisão de contrato celebrado entre o Ministério da
Agricultura
e
Joaquim
Otoni
da
Silveira
Camargo, para arrendamento da Usina de
Preparo de Café, localizada em Pirajú, Estado de
São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo número 44, de
1948, que aprova o Convênio para a construção da
Ponte Internacional Quaraí – Artigas, entre o Brasil e
o Uruguai;
Projeto de Decreto Legislativo número 45, de
1948, que aprova os Atos do XI Congresso da União
Postal Universal;
Projeto de Lei da Câmara nº 388, de 1948,
que concede isenção de direitos de importação e
demais
taxas
aduaneiras
para
materiais
destinados à emprêsa Transportes Aéreos
"Nacional" Limitada;
Projeto de Lei da Câmara número 389, de
1948, que concede isenção de direitos de importação
e demais taxas aduaneiras a uma instalação
completa para fabricação de adubo químico
importada pela firma "Produtos Químicos Eleikeroz
S. A.;
Projeto de Lei da Câmara número 390, de
1948, que dá nova redação ao artigo 609
do Código de Processo Penal, relativo ao
julgamento de recursos e apelações pelo
Tribunal de Apelação, Câmaras Criminais ou
Turmas;
Projeto de Lei da Câmara nº 391, de 1948,
que concede isenção de direitos de importação e
taxas aduaneiras para o carvão estrangeiro adquirido
pela Viação Férrea do Rio Grande do Sul, para seu
consumo em 1947 e 1948;
Projeto de Lei da Câmara nº 392, de 1948,
que concede isenção de direitos e demais taxas
aduaneiras para material importado por companhias
de aviação que especifica;
Projeto de Lei da Câmara número 393, de
1948, que altera a denominação da Estrada de Ferro
Santos-Jundiaí.
Projeto de Lei da Câmara nº 394,
de 1948, que concede isenção de di-

reitos de importação e demais taxas aduaneiras para
materiais destinados à Santa Casa de Misericórdia
do Rio de Janeiro;
Projeto de Lei da Câmara nº 395, de 1948,
que abre, ao Poder Judiciário, o crédito especial de
Cr$ 19.100,00, para pagamento de gratificação de
representação a Juízes do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas;
Projeto de Lei da Câmara nº 396, de 948, que
abre o crédito especial de Cr$ 200.000.00 como
auxílio ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia,
para à realização do Primeiro Congresso de História
da Bahia;
Projeto de Lei da Câmara nº 397, de 1948,
que abre ao Poder Judiciário, o crédito suplementar
de Cr$ 40.000,00, para pagamento de representação
a Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará;
Projeto de Lei da Câmara nº 398, de 1948,
que proibe a funcionários federais, autárquicos e de
sociedades de economia mista, fazer parte de mais
de uma comissão. com direito à remunerarão.
CONGRESSO NACIONAL
O Congresso Nacional decreta, nos termos do
art. 66, item VIII, da Constituição Federal, e eu,
Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal
promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 29, de 1948
Art. 1º É aprovado o registro que, em 11 de
novembro de 1947, fêz o Tribunal de Contas, ad
referendum do Congresso Nacional, nos termos do
art. 77, § 3º, da Constituição, do adiantamento,
requisitado pelo Ministério da Agricultura, de Cr$
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), à conta da
Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação I –
Subconsignação
50-20-03-a
(Anexo
14
do
Orçamento Geral da República para 1947), e
destinado ao pagamento de despesas com os
estudos e trabalhos de aproveitamento de reservas
de carvão existentes em Santa Catarina e Paraná.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Senado Federal, em 4 de outubro de 1948. –
Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal.

136ª SESSÃO, EM 5 DE OUTUBRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE
Às 14,30 horas comparecem os Srs.
Senadores:
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Augusto Meira.
Clodomir Cardoso.
Victorino Freire.
Evandro Vianna.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Plínio Pompeu.
Olavo Oliveira.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Americo.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Apolonio Sales.
Cícero d eVasconcelos.
Ismar de Góes.
Maynard Gomes.
Pinto Aleixo.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Rodolpho Miranda.
Dario Cardoso.
Pedro Ludovico.
Roberto Glasser.
Alfredo Nasser.
Filinto Müller.
Flavio Guimarães.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Camilo Mércio (37).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
37 Senhores Senadores. Havendo número legal,
está aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da
ata.
O Sr. 2º Suplente (servindo de 2º Secretário)
procede à leitura da ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. 1º Suplente (servindo de 1º Secretário)
lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM
Nº 249, de 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Tenho a honra de acusar o recebimento
e de agradecer a Mensagem de Vossa Excelência
nº 227, de 30 de setembro findo, acompanhada
de autógrafo do Decreto Legislativo nº 28, de
1948.
Rio de Janeiro, 2 de Outubro de 1948. –
Eurico G. Dutra.
Inteirado.
Ofícios:
– Do Sr. Ministro interino da Fazenda (2),
agradecendo
a
comunicação
de
haverem
sido
enviados
à
sanção
os
Decretos
Legislativos
reestruturando
os
cargos
de
Tesoureiro e Ajudante de Tesoureiro do
Serviço
Público
Federal
e
dispondo
sôbre a escrituração de importação de papel. –
Inteirado.
VETO Nº 54 – 1948
(PARCIAL)
Oposto pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal ao
Projeto de Lei Municipal nº 95-A, de 1948, que
institui o Sêlo de Cooperação Popular, de
Cr$ 0,50, a ser cobrado em todos os ingressos
vendidos pelas casas de diversões e pelo Jóquei
Clube.
Em 1 de outubro de 1948.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, nos termos do § 3º e para os fins
do § 4º do art. 14 da Lei Orgânica, o autógrafo
do Projeto nº 95-A da Câmara dos Verea-
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dores, que me foi enviado em 22 do mês próximo
findo e ao qual neguei sanção, em parte, pelos
motivos em seguida expostos.
2. Institui o projeto o "sêlo de cooperação
popular", de Cr$ 0,50 (cinquenta centavos) a ser
cobrado em todos os ingressos vendidos pelas casas
de diversões e pelo Jóquei Clube.
3. Havendo sancionado essa resolução,
não pude, entretanto, dar assentimento ao parágrafo
único do artigo primeiro, determinando que a
renda proveniente do sêlo seja exclusivamente
aplicada na assistência aos morféticos e
cancerosos.
4. E assim procedi porque o dispositivo em
questão fere o preceito do artigo 3 da Constituição
Federal, verbis:
"O orçamento será uno, incorporando-se à
receita, obrigatòriamente, tôdas as rendas e
suprimentos
de
fundos,
e
incluindo-se,
discriminadamente, na despesa, as dotações
necessárias ao custeio de todos os serviços
públicos".
5. Êsse princípio se acha também reproduzido
no artigo 16 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Não
mais se admite renda com aplicação especial, como
prevê o projeto. Tôdas as rendas constituem
parcelas integrantes da receita, incluindo-se na
despesa, discriminadamente, as verbas necessárias
ao custeio de todos os serviços públicos.
6. O meu govêrno se esforçará, entretanto,
para realizar os objetivos manifestados pelos
autores da proposição em aprêço, melhorando
as obras e serviços de assistência aos
morféticos e cancerosos, com os recursos que
arrecadar e mediante a devida consignação
orçamentária.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência as expressões do meu alto apreço. –
Angelo Mendes de Moraes, Prefeito do Distrito
Federal.
PROJETO VETADO
Art. 1º Fica instituído o Sêlo de Cooperação
Popular, no valor de cinquenta centavos, que deve
ser aplicado em todos os ingressos vendidos pelas
casas de diversões diurnas e noturnas, inclusive o
Jóquei Clube.
Parágrafo único. O produto da venda do referido
sêlo destina-se exclusivamente à assistência aos mor-

féticos e cancerosos, na forma da regulamentação
desta Lei.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
À Comissão de Constituição e Justiça.
São lidos e vão a imprimir os seguintes pareceres:
PARECER
Nº 1.019, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 321-1948.
Relator: Sen. Lúcio Corrêa.
A Comissão de Constituição e Justiça nada
opõe à constitucionalidade ou legalidade do Projeto
nº 321, de 1948, da Câmara dos Deputados, que
dispõe, passará a figurar em caráter permanente, no
almanaque da Marinha e no Boletim mensal, o nome
de Joaquim Marques Lisboa, no pôsto de Almirante.
Sala das Comissões, em 23 de setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Presidente em exercício.
– Lúcio Corrêa, Relator. – Augusto Meira. – Aloysio
de Carvalho. – Ferreira de Souza. – Filinto Müller.
PARECER
Nº 1.020, de 1948
Da Comissão de Fôrças Armadas, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 321, de 1948.
Relator: Sen. Magalhães Barata.
O Projeto nº 321, de 1948, vindo da Câmara dos
Deputados, com parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça desta Casa e que opina sôbre a
inclusão em caráter permanente no Almanaque de
nossa Marinha de Guerra e no Boletim Mensal do nome
glorioso de Joaquim Marques de Lisboa no pôsto de
Almirante – por todos os títulos e como uma
homenagem embora retardada, ao Maior Almirante da
América do Sul no século passado, merece o apôio
desta Comissão, pela sua constitucionalidade e por não
afetar a classificação daqueles que figuram no
almanaque da Marinha e no Boletim Mensal.
Esse é o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 4 de outubro de
1948. – Pinto Aleixo, Presidente. – Magalhães
Barata, Relator. – Severiano Nunes. – Maynard
Gomes. – Salgado Filho.
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PARECER
Nº 1.021, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
256, de 1948.
Relator: Sen. Augusto Meira.
Esta Comissão apresenta (fl. anexa) a redação
final do Projeto de Lei da Câmara nº 256, de 1948,
aprovado pelo Senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 1
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Augusto Meira, Relator. – Cícero de Vasconcelos.
– Waldemar Pedrosa. – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO AO PARECER Nº 1.021
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
256, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' elevada à categoria de agência a
capatazia da Capitania Fluvial dos Portos do Rio
Paraná, em Presidente Epitácio.
Art. 2º As despesas que, no atual exercício
resultarem da execução desta lei, serão pagas com os
recursos do orçamento em vigor do Ministério da Marinha.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER
Nº 1.022, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 137, de 1948.
Relator: Sen. Arthur Santos.
Em mensagem à Câmara dos Deputados, o
Sr. Presidente da República encaminhou exposição
de motivos ministerial, propondo nova redação para
o dispositivo do artigo 5º do Decreto-lei nº 7.458 de
11 de abril de 1945 que incorporou no Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado, o montepio
operário dos Arsenais de Marinha e Diretoria do
Armamento do Ministério da Marinha.
Alegara-se naquele documento que o preceito do
artigo 5º do Decreto-lei nº 7.458 de 11 de abril de 1945,
dispondo que o Ipase efetuará o pagamento dos pecúlios
adicionais à medida que fôr sendo consignada em cada
exercício, no orçamento da União, dotação
correspondente às importâncias devidas aos beneficiários

no exercício anterior, tem sido um dispositivo
inexequível porque só no dia último do ano é
que se
pode fazer a relação nominal dos
assegurados, cujos pecúlios adicionais forem
devidos, ao passo que o orçamento é elaborado
com a antecedência que lhe permite a aplicação
desde o início do respectivo exercício. Foi para
remover tão manifesto inconveniente que o govêrno
sugeriu a alteração constante de nova redação ao
inciso legal.
A Câmara, aprovou, então, um projeto,
nos
têrmos
da
mensagem
presidencial,
acolhendo a redação proposta pelo nobre
deputado Sr. Nelson Carneiro, em seu lúcido
parecer
na
Comissão
de
Legislação
Social.
Nada há a opôr ao Projeto de Lei, devendo ser
ouvida, nesta casa, a douta Comissão de Legislação
Social, de atribuição específica em assunto desta
natureza.
Sala das Comissões, em 9 de setembro
de
1948.
–
Waldemar
Pedrosa,
VicePresidente. – Arthur Santos, Relator. – Filinto
Müller – Lúcio Corrêa. – Vergniaud Wanderley. –
Etelvino Lins. – Augusto Meira. – Olavo
Oliveira.
PARECER
Nº 1.023, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 137-48.
Relator: Santos Neves.
O Decreto-lei nº 7.458, de 11 de abril de
1945, que incorporou, no Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado o Montepio Operário
dos Arsenais da Marinha e Diretoria do Armamento,
do Ministério da Marinha, contém, em seu
artigo 5º, um dispositivo inaplicável na prática,
de vez que condiciona o pagamento pelo Ipase
dos pecúlios adicionais à consignação em
cada exercício, no Orçamento da União, de
dotações
correspondentes
às
importâncias
devidas aos beneficiários no curso do exercício
anterior.
E como a relação dêsses beneficiários
só é levantada no último dia de cada exercício
anual, quando o Orçamento para o ano seguinte já
se encontra votado, resulta inexequível o
ajustamento das dotações, disso decorrendo
enormes atrasos, nos pagamentos dos pecúlios
adicionais.
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Para corrigir tal anomalia a Câmara dos Srs.
Deputados, provocada por mensagem presidencial,
aprovou o Projeto de Lei nº 499, de 1948, que dá ao
citado artigo do Decreto-lei nº 7.458, de 11 de abril
de 1945, a seguinte redação:
"Art. 5º Os pecúlios adicionais serão
pagos concomitantemente com os benefícios de
família."
§ 1º O Ipase estimará o crédito orçamentário
preciso em cada exercício, a partir de 1949, para
ocorrer ao pagamento relativo a óbitos verificados e
prováveis, e encaminhará, com a devida
antecedência, ao órgão elaborador da proposta
orçamentária.
§ 2º As despesas a que se refere a presente
lei, relativas ao exercício de 1948, correrão à conta
de crédito especial".
Somos pela aprovação.
Sala das Comissões, em 1 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Santos Neves,
Relator. – Ismar de Góes. – Mathias Olympio. –
Durval Cruz. – José Americo. – Alvaro Adolpho. –
Ferreira de Souza.

PARECER
Nº 1.025, de 1948
Da Comissão de Finanças sôbre a Proposição
nº 229, de 1948.

Relator: Sr. Santos Neves.
A proposição nº 229, de 1947, que nos cabe relatar,
resulta de Mensagem do Sr. Presidente da República
datada ainda de 12 de agôsto do ano findo, pela qual é
submetido ao Congresso Nacional um ante-projeto de lei
concedendo isenção de direitos de importação e demais
taxas aduaneiras, inclusive a de previdência social, e
impôsto de consumo para 9.600.387 quilos de carvão de
pedra, a granel e 242.113 quilos de coque importados pela
Companhia Nacional de Navegação Costeira –
Organização Henrique Lage – Patrimônio Nacional,
destinados aos navios e oficinas de sua propriedade.
O atraso do pronunciamento desta Comissão
sôbre o projeto em aprêço decorre do fato de ter sido
êle distribuído ao nosso saudoso companheiro Senador
Roberto Simonsen, que não chegou a relatá-lo.
Trata-se de assunto fartamente estudado
PARECER
nesta Comissão que, em casos idênticos, se tem
mostrado favorável à concessão dos favores
Nº 1.024, de 1948
solicitados, deles excetuando, apenas, a taxa de
previdência social, razão pela qual somos pela sua
Da Comissão de Agricultura, Indústria e aprovação com a seguinte emenda: modifique-se no
art. 1º a palavra inclusive por "exclusive".
Comércio, sôbre a Proposição nº 229, de 1947.
Sala das Comissões, em 1 de outubro de 1948. –
Ivo d'Aquino, Presidente – Santos Neves, Relator. –
Relator: Sr. Maynard Gomes.
Em Mensagem nº 385, de 12 de agôsto do Durval Cruz. – José Americo. – Alvaro Adolpho. –
corrente ano, submete o Senhor Presidente da Ferreira de Souza. – Ismar de Góes. – Mathias Olympio.
República à consideração da Câmara dos Deputados
um anteprojeto de lei concedendo isenção de direito
PARECER
de importação e demais taxas aduaneiras, inclusive
a de previdência social e imposto de consumo, para
Nº 1.026, de 1948
9.600.387 quilos de carvão de pedra, a granel, e
242.113 quilos de coque importados pela Companhia
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
Nacional de Navegação Costeira e destinados aos o Veto nº 40, de 1948.
navios e oficinas de sua propriedade.
A Companhia de Navegação referida acha-se
Relator: Senador Olavo Oliveira.
incorporada ao patrimônio nacional pelo Decreto-lei
O Projeto de Lei nº 84 da Câmara dos Vereadores
nº 9.521, de 26 de julho de 1946.
do Distrito Federal sujeita ao preenchimento, em
Assim sendo, somos de parecer que o projeto Comissão por quatro anos, o cargo de Diretor de
deve ser aprovado.
estabelecimento de ensino secundário ou técnico,
Sala das Comissões, em 25 de novembro de mediante concurso de títulos entre os titulados efetivos do
1947. – Pereira Pinto, Presidente. – Maynard quadro de professores do Departamento, a que estiver
Gomes, Relator. – Walter Franco.
afeta a escola, e torna o logar de Diretor do Instituto
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de Educação nomeável em comissão sem prazo
delimitado, por escolha do Prefeito, dentre os cinco
professores indicados pela Congregação desse
educandário.
"O cargo de diretor dos estabelecimentos de
ensino secundário e técnico da Prefeitura são hoje
providos, em comissão, pelos antigos Diretores
efetivos incluídos no quadro suplementar e, na falta
destes, por quem o Prefeito designar (Decreto-lei
número 9.909, artigos 16 e seu parágrafo único,
combinado com o art. 15, nº I, do Estatuto dos
Funcionários Municipais".
E o cargo de Diretor do Instituto de Educação
é atualmente provido em comissão.
Para ditos cargos, o Prefeito "é obrigado a
nomear entre os funcionários das carreiras e cargos
isolados diretamente relacionados com a natureza
dos trabalhos afetos àquelas funções", nos termos
do Decreto número 6.665, de 24 de abril de 1940.
O projeto estabelece maiores restrições à
capacidade do Prefeito, já cercada de prudentes
cautelas, para a nomeação dos aludidos funcionários
em comissão, pretendendo condicioná-la a prazo certo
e a outros requisitos, que contrariam manifestamente o
interêsse público do ensino como bem mostram as
razões do veto, por cuja aprovação opinamos.
Sala das Comissões, em de outubro de 1948.
– Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. – Olavo
Oliveira, Relator. – Aloysio de Carvalho, com
restrições. – Arthur Santos. – Filinto Mülier. –
Vergniaud WanderIey. – Luto Corrêa.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Acham-se em pauta, para recebimento de
emendas perante a Mesa nas duas próximas
sessões, os projetos de lei da Câmara ns. 399, 400 e
401, de 1948.
Tem a palavra o Sr. Senador Magalhães
Barata, primeiro orador inscrito.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Senhor
Presidente, permita-me Vossa Ex.ª, bem como o Senado,
voltar a esta Tribuna para tratar do caso da exoneração
do Delegado do Instituto dos Comerciários na minha terra.
Quero, com a documentação que recebi, provar
que houve injustiça nessa exoneração, muito embora
reconheça ao Presidente do Instituto o direito de
dispensar funcionários que exerçam cargos de confiança.

Mas esta confiança, Sr. Presidente não pode
ser absoluta, deve, ela obedecer às condições, às
circunstâncias de como o funcionário exerce as suas
atribuições, para que não sé lhe tire o estimulo no
trabalho e para que não se faça cessar o entusiasmo
daquele que sempre cumpriu, rigorosamente, as
funções de que se achava investido.
Como não é intenção minha tomar o tempo do
Senado, lerei sòmente alguns tópicos da
documentação presente, que hão de calar
profundamente no espírito de quantos me ouvem.
"Resoluções da gestão do Doutor Ernani
Rocha, na Delegacia do I. A. P. C.".
Entre muitos outros itens, quero sòmente
acentuar o que aumentou o número de fiscais, que é
destacável, pois sabemos perfeitamente que o
Instituto dos Comerciários não exerce fiscalização no
interior.
As organizações de trabalho no interior, ainda
subsistem como há anos passados quando não
havia organização: o sistema de escravidão branca
nessas organizações em minha terra, às margens
dos rios, à beira dos lagos, pelo interior a dentro,
ainda são as mesmas; não há garantia para aqueles
que trabalham. Predomina ainda a vontade absoluta
do dono do barracão.
O Dr. Ernani Rocha, pois, aumentou o número
de fiscais no interior; passou a proteger o
trabalhador; criou agências do Instituto dos
Comerciários em Santarém e Macapá no Território
do Amapá; criou o Ambulatório do I. A. P. C, em
Belém do Pará; fez realizar concurso para preencher
o corpo clínico do Ambulatório citado no item
anterior; criou uma cooperativa de previdenciários;
reabriu a Carteira imobiliária do Instituto, havendo
financiado, em dois anos de gestão, a importância de
cinco milhões de cruzeiros, instalou carteiras de
empréstimos simples; obteve uma doação, pela
Prefeitura de Belém, de 23.000 metros quadrados no
centro da cidade para a construção de casas para os
segurados do Instituto.
Elogios que recebeu do Conselho Fiscal do
Instituto dos Comerciários. Diz o Conselho em voto
expresso:
"Cabe, a propósito, ressaltar mais uma vez a
presteza com que foi instruído o presente processo
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de pensão, instruído e pago em 30 minutos".
Registem-se os 30 minutos, porque isso não é
habitual nas nossas repartições federais, em se
tratando de pagamento de pensionistas.
"Outro voto: "pela homologação da decisão
recorrida, que concede auxilio reclamado no valor de
Cr$ 400,00. Cabe, entretanto, assinalar que esse
auxilio foi requerido às 12,50 horas e pago às 12,58
ou seja, foi pago em 8 minutos. Propõe o Conselho,
por isso mesmo, seja consignado em ata.
"Proponho por isso mesmo seja consignado em
ata um voto de louvor à Delegacia do Pará pela
presteza com que vem dando cabal desempenho ao
novo sistema de benefícios instituídos, pela Ordem de
Serviço nº 1.011".
Outro voto, de louvor:
"Um voto de louvor à Delegacia do Estado do
Pará pela presteza com que vem dando cabal
desempenho ao novo sistema de benefícios
instituídos pela Ordem de Serviço nº 1.011".
Telegrama do Presidente interino do Instituto:
"Peço aceitar e transmitir chefe seção
benefícios e respectivos auxiliares meu louvor
presteza pagamento auxilio natalidade como ficou
evidenciado o processo Armando Brito Tavares
instituído e pago em oito minutos. Comunico ainda
Conselho Fiscal louvor em ata chefe seção benefícios
Silvino Couto Júnior pelo mesmo fato. Saudações –
Jorge de Araújo Cunha, Presidente interino".
O SR. EVANDRO VIANNA: – Vossa
Excelência poderá dar-me um esclarecimento ? –
(Assentimento do orador) – Com a nomeação dêsses
fiscais, ou seja com a criação dêsses cargos aumenta
a arrecadação?
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Mais adiante
responderei ao nobre Senador.
Como vêem; o Delegado do Instituto
prestou serviços; era um homem trabalhador e
por isso mereceu elogios do Conselho Fiscal do
I.A.P.C.
"Receita geral da Delegacia do Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, no
Estado do Pará, nos exercícios abaixo:

Cr$
1945................................................. 6.926.516,80
1946................................................. 8.360.176,50
1947................................................. 10.887.876,50
(Período de janeiro a agosto).
Foi uma arrecadação, portanto, dentro das
possibilidades dos elementos à Delegacia um
movimento sempre crescente na arrecadação.
O SR. EVANDRO VIANNA: – Durante todo ano?
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Até agosto.
Ainda temos setembro outubro e novembro.
Aqui vai a resposta ao nobre Senador Evandro
Vianna.
"Delegacias que alcançaram a arrecadação
prevista: Distrito Federal, Paraná e Rio Grande do Sul".
As outras dezoito Delegacias não conseguiram
as quotas previstas pelo Instituto dos Comerciários e,
infelizmente, dentre as dezoito restantes foi atingida a
do Pará; é possível que se sigam ainda outras para
haver coerência com o critério adotado pelo
presidente do I. A. P. C.
O SR. EVANDRO VIANNA: – Pareceu-me que
foi esse o critério.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Estou vendo.
Verificamos, portanto, que apenas três delegacias
alcançaram a quota que o Presidente dos Comerciários
achou excessiva; sòmente três. As demais em número
de dezoito não o conseguiram. Nem todos os Delegados
foram dispensados pelo critério do mesmo Presidente.
Apenas os do Pará, Ceará, Goiás e Mato Grosso – ao
que sei; e se há outros, ignoro.
É, pois, uma questão de vez... E essa coube ao
Delegado do Instituto dos Comerciários no Pará.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Dá V. Ex.ª licença
para um aparte? (Assentimento do orador) – O cargo não
é de confiança? Portanto é um fato consumado.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – É um fato
consumado, Sr. Senador, e eu não o ignoro.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não quero
saber se é fato consumado. Pergunto a V. Ex.ª se o
cargo é de confiança.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – É sim, Sr.
Senador, um fato consumado.
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Se o é, o
Presidente dos Comerciários pode muito bem mudar
os delegados sem dar satisfação a quem quer que
seja. V. Ex.ª demitiu os meus correligionários e não
teve que me dar satisfações. V. Ex.ª mesmo
declarou que a primeira nomeação de um
correligionário meu foi assim. E para isso foi preciso
que V. Ex.ª fôsse apanhado de surpresa pelos meus
comandos que desembarcaram de madrugada; do
contrário, não seria nomeado.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Reconheçoo, Sr. Presidente; mas reconheço também – e por
isso me bato – que se deve estimular o funcionário.
Não é pelo simples fato de determinado cargo ser de
confiança que se deve deixar de estimular o
funcionário que cumpre seu dever, trabalha e produz.
O SR. VICTORINO FREIRE: – No Pará só tem
direito a qualquer nomeação correligionário de V.
Ex.ª.
O
SR.
MAGALHÃES
BARATA:
–
Absolutamente.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Os meus
correligionários, só têm o direito de ser perseguidos.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Sr.
Presidente, o que o nobre aparteante está dizendo
nada tem a ver com a reclamação que faço. O caso
do Instituto dos Comerciários – disse eu da vez
passada, não teve o apoio de S. Ex.ª o Sr.
Presidente da República.
Falando com S. Ex.ª, o Sr. Presidente da
República me disse que não concordava com essa
demissão. Quando o cargo estivesse vago seria
possível a nomeação dêste ou daquêle candidato,
naturalmente do partido que também apoia V. Ex.ª.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O Presidente
da República não pode impôr ao Presidente dos
Comerciários um delegado que não seja de sua
confiança, de vez que se trata de cargo de confiança.
Nêsse caso só caberia ao Presidente dos
Comerciários, deixar o posto.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Êsse
assunto é da alçada do Senhor Presidente da
República e não me atinge.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Atinge o
Presidente dos Comerciários e eu tomo sua
defesa. S. S, poderia afastar o funcionário sem
dar satisfações a quem quer que fosse. O mesmo
se dá com o oficial de gabinete que não

merece a confiança do Ministro. Entende que o
Ministro é obrigado a conservar o funcionário?
O SR. MAGALHÃES BARATA: Tenho o
direito de defender um funcionário meu amigo e,
mais do que isso, um bom funcionário.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Se êle é tão
bom funcionário e de sua confiança, por que V. Ex.ª
não o fêz seu Secretário de Estado?
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Porque não
tive oportunidade. Talvez o fizesse se fôsse eu o
govêrno do Pará. Êle tem mérito e qualidades para
isto.
O SR. VICTORINO FREIRE: – No Pará V.
Ex.ª é govêrno.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Não. Sou
chefe de partido que apoia um govêrno, que coopera
com o mesmo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Isso é justo. No
Maranhão também é assim.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – "Durante a
gestão do Dr. Ernani Moreira Rocha na Delegacia do Pará
não houve: I) Desfalque; II) Inquéritos administrativos; III)
Acusações administrativas; IV) Reclamações de
segurados; V) Perseguições a servidores".
Repito que estou apenas defendendo um
amigo e correligionário e, ao mesmo tempo,
funcionário exemplar. Não desconheço o direito do
Presidente do Instituto em demitir os funcionários de
cargos de confiança. V. Ex.ª há de reconhecer o meu
direito de defender um bom funcionário, amigo e
correligionário.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª afirmou,
que iam ser exonerados todos os funcionários do
Instituto. Foi o que me constou. Mas V. Ex.ª disse
que não era verdade e, de fato, até agora ninguém
foi exonerado.
O SR. EVANDRO VIANNA: – O Presidente do
Instituto não faz política.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Na opinião
do nobre Senador. Aqui estão alguns trechos do
discurso do Dr. Demócrito Noronha, referentes ao Dr.
Ernani Moreira Rocha, ao tomar posse do cargo de
delegado do Instituto dos Comerciários no Estado do
Pará e publicados na imprensa local.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Aliás, o novo
delegado exerceu, lá, várias cargos.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Não no meu
govêrno.
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Não tendo sido
no govêrno de V. Ex.ª, foi no de outro qualquer. E V.
Ex.ª não pode negar mérito a outrem, pelo fato de
não ter sido a colaboração prestada no seu
govêrno.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – O aparte de
V. Ex.ª não tem razão de ser.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª disse
que o conhecia muito bem.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – De fato, o
conheço e bem...
Eis o trecho do discurso do Doutor Demócrito
da Rocha referente ao Senhor Ernani Moreira Rocha,
ao tomar posse no cargo de delegado do Instituto
dos Comerciários no Estado do Pará e publicados na
imprensa local:
"A sua nomeação era do conhecimento do
Presidente da República e fôra por indicação do
Senador Victorino Freire e Deputado João Botelho,
ambos do Partido Social Trabalhista ...(Fôlha do
Norte").
A nomeação era do conhecimento do
Presidente da República; entretanto, quando lhe
falei, respondeu que a desconhecia e reprovava.
O SR. VICTORINO FREIRE: – A nomeação
recaia num dos meus correligionários e apoiei a
indicação.
O
SR.
MAGALHÃES
BARATA:
–
Perfeitamente. V. Ex.ª está no seu direito.
"Tinha recomendações especiais para dirigir a
Delegacia, porém queria contar com a colaboração
dos funcionários e dedicação idêntica à prestada
ao Dr. Ernani Moreira Rocha... ("Fôlha do Norte").
Tinha recomendações especiais – que eu não
conheço – para dirigir a Delegacia. Ignoro quais as
recomendações que o Dr. Remy Archer deu a V.
Ex.ª.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Explico a V.
Ex.ª: – deveria, na Delegacia, agir imparcialmente, a
fim de evitar reclamações, como as que recebeu
sôbre vários delegados.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Praza aos
céus que essa atuação se efetive permanentemente.
Agora vem a referência elogiosa:
"Fazia questão de frizar que a demissão do Dr.
Ernani Moreira Rocha não fôra motivada por ato

que abalasse o seu patrimônio moral. ("Fôlha do Norte").
O Dr. Ernani Moreira Rocha merece o aprêço
de todos, pela maneira elevada como sempre se
conduziu... ("Província do Pará").
Cartão enviado pelo Governador do Estado do
Maranhão ao Doutor Ernani Moreira Rocha,
publicado na "Imprensa do Pará".
Honrosa referência:
"Ao ilustríssimo Sr. Delegado e distintos
auxiliares do Instituto dos Comerciários em Belém do
Pará.
Bastante penhorado agradeço-lhes a bondosa
acolhida por ocasião da visita que fiz a êsse Instituto,
devendo ressaltar a ótima impressão que observei
da sua perfeita organização.
Cordiais saudações. – Sebastião Archer da
Silva".
Tenho em mãos as impressões de pessoas ilustres
que visitaram a Delegacia, assim como telegramas
recebidos do agente do Instituto em Santarém.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Deus me livre
de querer continuar num cargo de confiança por essa
forma.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – "Serviço
Social Comércio por seu Delegado estadual tem
prazer saudar cordialmente estimado amigo quem
agradece tôda cooperação facilidades entrosamento
entre IAPC Delegacia SESC neste Estado Faço
votos
prosperidade
digno
Delegado
cuja
administração foi tão profícua aos interêsses
Instituto. Saudações. Delegado Estadual SESC".
Segue-se memorial remetido ao Presidente do
IAPC pelos servidores da Deelgacia do Pará,
contendo 57 assinaturas.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Pedindo o que?
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Reporta-se
á exoneração daquele funcionário, lamentando-a e
pedindo sua manutenção no cargo. Trata-se, aliás,
de gêsto natural e honroso de seus subordinados.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Se eu fôsse
Presidente do Instituto dos Comerciários, puniria tais
funcionários porque êles não podem, absolutamente,
pretender forçar aquêle titular a manter no cargo um
Delegado exonerado.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Se
o
nobre
colega
desejar
dar-se
ao
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trabalho de ler o memorial, verá que não houve, em
absoluto, Intuito de forçar o Presidente do Instituto.
Ele transmite, apenas, um apêlo. Aos servidores
assiste êsse direito.
Entre os militares, a faculdade de solicitação
coletiva, neste ou naquele sentido, é passível de
punição. No meio civil, todavia, ainda o não é.
Lerei algo mais, a fim de provar que foi
exonerado um Delegado do Instituto dos
Comerciários – meu amigo e correligionário – ótimo
funcionário
para
o
substituírem
por
um
adversário...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Adversário de
quem?
O SR. MAGALHÃES BARATA – Do Partido
Social Democrático.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O P.S.D. é
inimigo do Sr. Presidente da República?
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Não; mas o
Chefe do Executivo estranhou que se exonerasse
um funcionário para nomear-se outro.
Vou ler a lista das pessoas que compareceram
à posse do Sr. Demócrito Noronha:
"Deputados Prisco dos Santos, Graciano
Almeida, Licurgo de Castro, Juvêncio Dias...".
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª sabe
que as questões locais não podem ser deslocadas
para o ambiente federal. Os Deputados Federais que
fazem oposição a V. Ex.ª no Pará, são integralmente
solidários com o Senhor Presidente da República e
jamais deixaram de votar com o P.S.D.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Êstes que
venho de ler, não, em absoluto. Alguns Deputados
mencionados pertencem ao Partido Udenista.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Que tem isto?
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Em
absoluto não fazem parte do partido que elegeu S.
Ex.ª, o Senhor Presidente da República.
Compareceram à posse para mostrar, que o ato
tinha caráter político, de hostilidade à minha pessoa,
chefe do P. S. D. local.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Eu poderia
comparecer à posse de V. Ex.ª sem ser seu
correligionário.
Bastaria
fôsse
seu
amigo
pessoal.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – No caso,
porém, não se trata disto.

Eis por que, Sr. Presidente, me competia
voltar à tribuna. Nós, os brasileiros, somos adeptos
dos fatos consumados. O fato foi, realmente,
consumado: o Delegado, exonerado, vai voltar para
sua primitiva função no Instituto. Quis, apenas,
defender êsse funcionário, a fim de mostrar ao
Senado que a exoneração podia ter deixado de ser
feita, em homenagem a um cidadão trabalhador que,
durante dois anos e tanto, labutou, naquela
Delegacia em prol do Instituto e, portanto, merecia
outra consideração de parte do seu Presidente.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª sabe se
o Sr. Remy Archer vai dar aquêle funcionário
qualquer outra comissão?
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Meu amigo,
Dr. Ernani ficaria muito honrado e acho que merece
tal distinção. Isto, todavia, não me impede de
defendê-lo, afirmando que sua exoneração foi levada
a efeito para dar o lugar a um adversário.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Defendê-lo de
que? Julgo que o cargo de Delegado e da confiança
do Presidente do Instituto dos Comerciários.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – V. Ex.ª
amarra-se à palavra "confiança" e eu não. Deve haver
relatividade neste critério de encarar a confiança.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Perfeitamente.
V. Exª, no govêrno do Pará não deixou nenhum
adversário...
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Ao assumir
o Govêrno, encontrei vários adversários ocupando
posições de destaque e posso afirmar que ainda lá
se acham.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Então êsses
funcionários deviam ter, pelo menos, vinte anos de
serviço. (riso).
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Não senhor.
Exagêro de V. Ex.ª nobre orador. Quando fui
governar o Pará, em 1943, encontrei muitos
funcionários oposicionistas até com menos de um
ano de serviço. Sou homem de luta, mas não
mesquinho, nem perseguidor. Não persigo um
funcionário simplesmente pelo fato de ser meu
adversário. Reclamo, quando assim se procede com
os meus amigos, como estou fazendo, e, por
conseguinte, não posso agir de maneira diversa.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Dou testemunho
da correção de V. Excelência no Govêrno do Pará.
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O SR. MAGALHÃES BARATA: – Sou, repito,
homem de luta. Defendo os meus ideais e o meu
partido, mas não desço a tais processos. Não uso de
mesquinharias. Se me apontarem fatos dessa
ordem, saberei responder. Não sou mesquinho nem
perseguidor, repito. Daí o prestÍgio político que
desfruto em minha terra. Revido apenas aos que me
agridem. Meus atuais adversários, em sua quase
totalidade, vêm desde 1934. Nunca se ageitaram
comigo. Êles, em sã consciência, sabem porque.
Procuro sempre estar montado um pouquinho
na razão para me defender. Não cometo atos que
não me recomendem pessoalmente.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Um pouquinho,
está certo.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Sim, porque
existem outros que erram totalmente. Eu sempre
procuro estar na garupa da razão. (Riso). Não sou
infalível, confesso.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Na garupa da
razão, diz V. Ex.ª muito bem.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Sim, porque
estou sempre em melhor posição do que aquêles
que perseguem os seus adversários.
Sr. Presidente, pediria a V. Ex.ª mandar
anexar esta documentação ao meu discurso, para
que os Senhores Senadores, nas horas de folhear o
"Diário do Congresso", nela passem a vista, a fim de
poder julgar se estou ou não defendendo com razão,
com justiça, com critério, com dados, um amigo, um
correligionário, principalmente um ótimo funcionário
do Instituto dos Comerciários. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o
Senador Hamilton Nogueira, segundo orador inscrito.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr.
Presidente, na quinta-feira passada, o Senado deu a
atenção que mereciam os discursos aqui pronunciados
a respeito da proteção do patrimônio histórico e cultural
do País. Ouviu atentamente o magnífico discurso do
nobre Senador Ivo d'Aquino, líder da maioria, assim
como as minhas observações, em complemento a
discursos anteriores, em que eu verberava os
atentados que vem sofrendo, ultimamente, a nossa
cidade, por parte do Executivo Municipal. Todo o
Senado testemunhou o plano elevado em que se
manteve o debate.

Não houve um só adjetivo que pudesse ferir a
suscetibilidade do Sr. Prefeito. Já tendo pronunciado
seis ou sete desafio a quem quer que seja que nêles
encontre um só adjetivo que possa ferir S. Ex.ª em
sua dignidade. No entanto, talvez seja eu um dos
Senadores que mais tenham abusado desta tribuna.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não apoiado.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – É certo que
tenho sustentado debates calorosos, ardentes; mas, até
hoje, não houve um só Senador que se sentisse
melindrado com as minhas palavras. Meu temperamento
algo veemente, não me conduz ao insulto.
Em relação ao Sr. Prefeito, só tenho discutido
fatos. É um direito que me assiste. É mesmo, um
dever que se me impede, como Senador, sempre
vigilante na defesa dos interêsses do povo e da
cidade que o elegeu.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vossa
Excelência tem sido imparcial ao ponto de, diversas
vezes, ter concordado até com a maioria do Senado
em aprovar vetos do Prefeito contra atos da Câmara
dos Vereadores.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª.
É fato. Votei a favor da maioria dos votos
opostos pelo Sr. Prefeito. Ainda ontem concordei
com um dêles, e o Senado tem, se mantido – como
já salientou um órgão da imprensa carioca – como
verdadeiro poder moderador, que se vai
engrandecendo no conceito público.
Dizia, reportando-me à sessão de quinta-feira,
que os nossos discursos haviam sido serenos. O
nobre Senador Ivo d'Aquino, com elevação e
erudição, defendeu o mesmo ponto de vista que eu.
Entretanto, Sr. Presidente, ontem à noite,
numa das suas leituras esporádicas feitas na Rádio
Nacional, rádio que ainda pertence à União, em
conjunto com o Rádio Roquete Pinto, pertencente à
Prefeitura, o Sr. prefeito desconsiderou esta Casa e
os Senadores que se opuseram às suas idéias e
atos arbitrários, usando têrmos que eu não poderia
repetir, porquanto infringia o Regimento, que impede
sejam aqui pronunciadas palavras que ofendam o
decôro do Senado.
Essas injúrias e insultos não atingem a
dignidade desta Casa e a população do Distrito
Federal, que nos acompanha e apoia, já os devolveu
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inteiros ao Sr. Prefeito através das mesmas ondas
por que foram transmitidos.
Há, porém, alguns fatos a considerar, – um de
natureza grave,, outro de aspecto melancólico.
Para o primeiro, chamo especialmente, a
atenção do Senado.
Os Membros do Poder Executivo não podem
utilizar as estações de rádio oficiais, para insultar quem
quer que seja e, muito menos, os representantes do
povo. No entanto, é a terceira vez que S. Ex.ª o faz em
relação à Câmara dos Vereadores desta cidade e à
Câmara Federal, referindo-se, em têrmos grosseiros,
ao nobre deputado do Partido Social Democrático, Sr.
José Romero que os revidou da tribuna daquela Casa
do Congresso; e agora volta-se contra o Senado.
Faz-se necessário um projeto de lei que
regulamente o funcionamento das rádio-emissôras
oficiais, as quais não podem, de modo algum, servir de
instrumento para a dissolução do regime democrático.
O aspecto melancólico, Sr. Presidente, é o
esfôrço que êsse homem faz para manter-se num
cargo de confiança, quando ao espírito menos sútil,
mesmo sem apurada finura pascaliana, mesmo sem
caráter geométrico, se evidencia logo que o Senhor
Prefeito pode dispor de tudo, menos da confiança
das fôrças políticas a que deve servir.
O Sr. Prefeito ataca o Senado dizendo ter a
seu lado a opinião pública, também representada
pela imprensa. No entanto, em face dos comentários
de quase todos os jornais do Rio de Janeiro, "Diário
de Notícias", "Correio da Manhã", – êstes em artigos
de hoje, – "O Jornal", "Fôlha Carioca", "Diretrizes",
"Fôlha do Povo", e outros, percebe-se que a
imprensa está inteiramente ao nosso lado.
Tenho, também, recebido telegramas das mais
altas autoridades de setores em que dignificam o
Brasil. O ilustre professor da Escola Nacional de
Arquitetura, Dr. Otacílio Sabóia Ribeiro, um dos
maiores urbanistas do país, enviou-me telegrama de
apôio, insistindo em que eu me oriente sempre no
sentido de impedir a devastação das nossas árvores
e a mutilação dos nossos monumentos artísticos.
O
SR.
RIBEIRO
GONÇALVES:
–
Vale esclarecer que o Professor Sabóia

Ribeiro é autor do plano de urbanização do Morro de
Santo Antônio...
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Uma grande
autoridade, portanto.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – ...o qual
conserva, como monumentos históricos, o convento
de Santo Antônio e os Arcos de Santa Tereza.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Por
consequência, é voz de tôda autoridade.
O nobre Senador Ivo d'Aquino resebeu do Sr.
Ribeiro da Costa, Ministro do Supremo Tribunal, o
seguinte telegrama:
"Permita o eminente amigo que manifeste a
minha satisfação, como carioca, pela sua brilhante
atitude, no Senado, em defesa dos monumentos
desta cidade, merecedores da valiosa proteção dos
homens públicos de sua estatura moral, que podem
atenuar os atentados do Prefeito contra nossas
tradições, dignas de admiração e de respeito".
Sr. Presidente, não desejo prolongar meu
discurso; mas quero acentuar, mais uma vez, que
me conservarei sempre, continuamente, agora mais,
que nunca, na defesa desta cidade.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito bem.
O
SR.
HAMILTON
NOGUEIRA:
–
Demonstrarei, dentro de poucos dias, o desprêzo
que S. Ex.ª o Sr. Prefeito vem tendo para com os
poderes constituídos; demonstrarei como S. Ex.ª não
respeita as decisões da magistratura; demonstrarei,
com documentos, como S. Ex.ª desconsiderou a
Côrte de Apelação, não respondendo ao ofício do
Ministro Sabóia Lima em que lhe pedia enviasse
mensagem à Câmara dos Vereadores, solicitando
abertura de crédito, era virtude de sentença já
passada em julgado. S. Ex.ª só obedece às suas
idéias, inteiramente arbitrárias, como acentua, hoje,
o "Diário de Noticias", em tópico que tenho em mão.
Sr. Presidente, não acompanharei o Sr.
Prefeito num campeonato de insultos e de injúrias.
Embora de outras vêzes já tenha sido insultado e
injuriado, nunca percorri êsse terreno. Entretanto,
não me afastarei da luta, em defesa da verdade, do
direito, da justiça e da minha dignidade pessoal.
(Muito bem; muito bem).
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O SR. PRESIDENTE: – Tem palavra o
Senador Ivo d'Aquino, terceiro orador inscrito.
O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr.
Presidente, cedo a palavra, com prazer, ao nobre
Senador Victorino Freire.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra a
Senador Victorino Freire.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Agradeço, Sr.
Presidente, a gentileza do meu nobre colega,
Senador Ivo d'Aquino.
Desde que o Pará está na ordem do dia, quero
trazer ao conhecimento da Casa, telegrama que
recebi daquele Estado e para o qual peço a atenção
do meu eminente colega, Senador Magalhães
Barata.
"Trazemos conhecimento V. Ex.ª para
imediatas providências teôr seguinte telegrama
bancada oposição Assembléia Legislativa Estadual
dirigiu Presidente República. Levamos conhecimento
V. Ex.ª que esta tarde cêrca quinze horas ao
penetrarem
edifício
Assembléia
Legislativa,
Deputados Estaduais Aldebaro Klautau líder
oposição e José Maria Chaves foram vítimas
miserável emboscada, seguida tentativa assassínio
parte indivíduos assalariados reconhecidos como
funcionários Comissão Estrada Rodagem. Atacantes
fugiram perseguidos Deputado Estadual Flávio
Moreira e populares até frente quartel bombeiros
proximidade Assembléia, onde tomaram caçamba
chapa oficial os conduziu local ignorado. Salientamos
V. Ex.ª ausência guarda corpo bombeiro postada
diàriamente entrada edifício Prefeitura Belém
onde
funciona
Assembléia,
agravada
falta
policiamento recinto Câmara feito normalmente
polícia civil. Polícia requisitada insistentemente
Deputado Sílvio Meira líder bancada Partido Social
Democrático sòmente compareceu trinta minutos
após ocorrência embora central polícia esteja situada
cinco minutos edifício Assembléia. Situação
insegurança e absoluta falta garantias pessoais,
comprovadas oferecimento líder Sílvio Meira
acompanhar Deputados agredidos, tão certo êle
estava possibilidade novas violências ante-manifesta
indiferença autoridades estaduais. Trazendo fatos

conhecimento V. Ex.ª e lavrando nosso veemente
protesto contra miserável covarde atentado bem
reflete propósitos sanguinários situação dominante
capaz levar nosso infeliz Estado mais completa
anarquia comprometendo assim altos poderes
República e confiantes espírito justiça V. Ex.ª
aguardamos enérgicas imediatas providências.
Cordiais saudações. – Abelardo Candurá, Presidente
Partido Social Progressista. – Prisco dos Santos,
Presidente União Democrática Nacional. – Demócrito
Noronha, Presidente Partido Social Trabalhista".
Sr. Presidente, terminada a leitura do
telegrama, estou certo...
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Permite V. Ex.ª
um aparte? (Assentimento do orador) – Pelos termos
do telegrama que V. Ex.ª acaba de ler, vemos que foi
o próprio líder da bancada do PSD quem tomou a
iniciativa de condenar a agressão sofrida por dois
deputados estaduais.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não o
contesto, absolutamente. Dando dêle conhecimento
à Casa, estou na firme convicção de que o Govêrno
do Pará tomará providências imediatas para apurar a
responsabilidade dos culpados.
Devo ainda acentuar a V. Ex.ª Sr. Presidente,
que sou velho amigo do atual Governador do Pará,
Major Moura Carvalho, temperamento moderado e
homem equilibrado.
Conhecendo-o há muitos anos, estou certo de
que S. Ex.ª adotará medidas enérgicas no sentido de
apurar a responsabilidade daqueles que tomaram
parte no atentado. Aliás, respondendo ao aparte do
meu nobre colega, Senador Alvaro Adolpho, deixei
claro que não contestava o fato de o líder da maioria,
isto é, o líder do PSD, ter tomado a iniciativa de
requisitar fôrças para garantia dos deputados.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Permita V.
Ex.ª: o telegrama demonstra que a ocorrência não
teve nenhuma origem política ou partidária...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Origem
política, deve ter tido...
O SR. ALVARO ADOLPHO: – ...porque o
próprio líder da Assembléia tomou as primeiras
providências para repelir a agressão.
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O SR. VICTORINO FREIRE: – A agressão
poderia não ter origem no Govêrno do Estado, ou no
partido que V. Ex.ª representa com muito brilho nesta
Casa.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Muito
agradecido.
O SR. VICTORINO: FREIRE: – Entretanto,
exaltados partidários de V. Ex.ª – e V. Exª não o
poderia evitar – já tornaram a si inúmeras violências.
O próprio Senador Magalhães Barata, quando eu
representava o então Ministro da Viação e o da
Guerra na posse de S. Ex.ª no Govêrno do Estado,
em entrevista aos jornais, declarou que haviam
raspado a cabeça de um deputado, mas que
absolutamente não partira de S. Ex.ª a autorização.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – É verdade;
mas assumi a responsabilidade do ato.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª não
mandou praticar o atentado mas "aguentou a mão".
Conheço o fato.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – Foi questão
de higiene...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não atribuímos
a responsabilidade de tão grave agressão ao
Govêrno do Pará.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Ainda bem
que V. Ex.ª faz justiça.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Pode,
entretanto, correr por conta de amigos e partidários
políticos – a quem falte a serenidade do Senador
Magalhães Barata – a iniciativa da agressão na
própria porta da Assembléia estadual. Daí, confiar
em que o govêrno esteja a salvo de quaisquer
críticas.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Ex.ª não
emprestou nenhuma responsabilidade, nem ao
govêrno, nem ao Partido Social Democrático.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não posso
absolutamente imputar a responsabilidade a V. Ex.ª,
nem ao Govêrno do Estado nem ao próprio partido
de V. Ex.ª, mesmo porque não possuo elementos
suficientes para fazer a afirmação.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Fica, então,
sem objeto a intenção do nobre colega no caso.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não poderia deixar
como Presidente de um partido e a pedido dos meus

correligionários, de trazer a lamentável ocorrência ao
conhecimento do Senado.
Já declarei que não imputo a responsabilidade
ao partido de V. Excelências; mas a agressão pode
ter tido origem em elementos exaltados do partido de
V. Ex.ªs.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Podem ser
elementos exaltados de qualquer outro partido.
O SR. VICTORINO PREIRE: – O telegrama
refere-se a funcionários do Departamento Estadual
de Estradas de Rodagem.
Também já rasparam a cabeça de um
deputado e deram-lhe uma surra com pleno
desconhecimento – é a afirmação de S. Ex.ª – do
Senador Magalhães Barata. No entanto, S. Ex.ª
"aguentou a mão" porque a agressão partiu de seus
amigos.
O SR. MAGALHÃES. BARATA: – Permita-me
V. Ex.ª um aparte. Afirmo que na noite do mesmo dia
da agressão recebi telegrama do Secretário Geral do
meu Estado, comunicando a ocorrência e dizendo
terem sido tomadas providências imediatas, como a
abertura de rigoroso inquérito, sob a presidência do
Chefe de Polícia para apurar responsabilidades e
punir os culpados. Ao chegar ao Senado, fui
interpelado por um repórter e ressalvei, desde logo,
minha responsabilidade. Não apoio êstes processos;
nem eu, nem o meu Partido. O Govêrno está
completamente alheio ao acontecimento. Não me
utilizo dessas ações para impôr a quem quer que
seja respeito aos meus amigos ou para defendê-los
de qualquer ataque. Hoje, só uso de um meio para
vencer na minha terra: a eleição. No dia em que se
realizar o pleito com meus amigos, derrotarei todos
quantos me enfrentarem.
O SR. VICTORINO FREIRE: – A declaração
de V. Ex.ª demonstra que, neste ponto, evoluiu.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – E' lógico.
Quer V. Exa. sejamos sempre os mesmos de após
1930? Não concorda em que devemos evoluir? Tenho
responsabilidades: sou chefe de Partido, Senador
pelo meu Estado; tenho que dar contas dos meus
atos: impor-me ao respeito e confiança dos
meus nobres colegas e da população não só de
minha terra como de todo o país. Evolui muito, é claro.
Quer V. Exa. maior prova da minha evolução? Dois
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homens têm sido arrastados pelas ruas da amargura
por jornal terrível, daquela terra, que não respeita os
mais íntimos recônditos dos adversários.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Exa. e eu.
O.SR. MAGALHÃES BARATA: – Eu e o Dr.
Epitácio Pessoa.
O SR. VICTORINO FREIRE: – No meu Estado,
ocorre o mesmo com determinados homens públicos.
O SR. MAGALHÃES BARATA – Evolui, V.
Exa tem razão. Suporto tôda a campanha, porque
sou chefe de Partido e tenho amigos a quem não
posso comprometer. Sei reagir. Aconselham-me
sempre a recorrer à Justiça; mas, prefiro não perder
a questão e ter que pagar as custas. O meu consolo
é aguardar. Provarei ao povo de minha terra, quando
sair vencedor nas eleições, que desaprovo, não
endosso campanha tão sórdida. Nosso nobre colega
Senador Hamilton Nogueira, também está sendo
vítima de ataques pessoais. Um "pasquim" de minha
terra insulta-me constantemente. Sofro em silêncio.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Exa. então,
condena o atentado.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Condeno.
Já declarei, dizendo que não contem com o meu
apoio. E' processo do qual não me utilizo.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – Permita-me,
Senador Victorino Freire, contra apartear o Senador
Magalhães Barata.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Pois não.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – Ao eminente
Senador Magalhães Barata, meu prezado amigo,
pessoa a quem muito considero e respeito...
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Muito
agradecido.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – ... devo
dizer que muito brasileiro tem saudade da época
anterior a 1930.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Nesse
particular V. Ex.ª vai desculpar-me, mas não tenho
saudade nenhuma.
O SR. RODOLFO MIRANDA: – Eu, velho
carcomido, afirmo com prazer que tenho saudades.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V.
Exa
fala
em
nome
da
gente
an-

tiga; eu, repito, não tenho saudade daquele tempo.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – Não quero
ser indiscreto; mas, no próprio Senado – com o
devido respeito ao Senador Magalhães Barata –
colegas dos mais ilustres têm saudade da época
anterior a 1930.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Sr. Presidente,
eram as explicações que precisava dar ao Senado.
Com a leitura do telegrama ouvimos o eminente
Senador Magalhães Barata, chefe do Partido Social
Democrático seção do Pará, condenar, com
veemência...
O
SR.
MAGALHÃES
BARATA:
–
Perfeitamente.
O SR. VICTORINO FREIRE: – ...o atentado a
que se refere o telegrama. S. Exa. já não vai naquele
golpe de 1934. Homem de responsabilidade declara
de público, que nenhuma culpa lhe cabe no ocorrido.
(Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o
Senador Ivo d'Aquino.
O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor Presidente,
pedi a palavra a fim de fazer algumas considerações
a respeito do projeto de aumento de vencimentos,
ora em curso no Senado e já apreciado pelas
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Antes de o projeto ser distribuído ao Sr.
Relator da Comissão de Finanças, convoquei uma
reunião conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça, de Fôrças Armadas e de Finanças do
Senado, com o fim de, em sessão preliminar e
secreta, ser adotada orientação para votação do
projeto, ficando deliberado:
"a) tomar como base de discussão o projeto
aprovado pela Câmara dos Deputados;
b) rejeitar emendas que tenham caráter
estatutário ou normativo, exceto nesse último caso
quando absolutamente necessárias à inteligência
dos padrões de vencimentos, proventos ou pensões
previstos no próprio projeto;
c) ter em vista que um projeto de
aumento ou reajustamento de vencimentos
não
poderá
ser
obra
matematicamente
perfeita, dada a diversidade de elementos e in-
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terêsses a serem atendidos. Assim, emendas que
visem corrigir imperfeições em casos individuais
deviam ser sacrificadas em proveito da manutenção
do texto geral, salvo nos casos em que haja grave
injustiça ou êrro inaceitável".
Infelizmente, Sr. Presidente, mau grado
os esforços dispendidos nas duas Comissões
que apreciaram o projeto, não foi possível manter
rigorosamente, o critério contido naqueles três
itens, o que, aliás, é perfeitamente explicável.
Em assunto como êste há sempre reclamações de
tôda
ordem.
Há
muitas
pessoas
que,
individualmente ou em classes, se sentem
prejudicadas, e é direito que se não pode negar o
da apresentação de sugestões aos membros do
Parlamento, a fim de serem oportunamente
estudadas.
A Comissão de Constituição e Justiça apreciou
a matéria quase que exclusivamente sob seu
aspecto constitucional e deixou para a de Finanças a
parte que, de modo específico, lhe toca pelo
Regimento. Assim em plenário como perante ambos
os órgãos técnicos, foram oferecidas mais de cem
emendas e tôdas examinadas, minuciosamente,
pelos respectivos relatores.
Devo
deixar
expresso
ao
Senado,
Sr. Presidente, que, tanto na Comissão de
Justiça como na de Finanças, houve da parte
dos seus componentes a maior atenção e
zêlo, para que o projeto de aumento
de vencimentos tivesse o curso mais rápido
possível.
Os que desconhecem o que é um trabalho
parlamentar pensam que projetos da natureza dêste
podem correr sem tropeços, aliás, naturais, e sem
exame meditado. Mas ainda: muitas pessoas se
esquecem da responsabilidade dos representantes
do povo, que têm, em princípio, a obrigação da
defesa do interêsse público, e, especialmente, a do
erário. Assim; Sr. Presidente, é de inteira justiça
ponha eu em relevo os trabalhos feitos pelos
relatores das Comissões de Constituição e Justiça e
de Finanças. Peço licença para ressaltar, sobretudo,
o dêste último, que desempenhou exaustiva tarefa,
com verdadeiro espírito de sacrifício, para
corresponder à confiança nêle depositada pela
Comissão de Finanças.

Exa.

O SR. ALVARO ADOLPHO: – Obrigado a V.

O SR. IVO D'AQUINO: – O trabalho do
Senador Alvaro Adolpho é, na realidade, notável pela
minúcia, elevação, espirito crítico e preocupação que
sempre teve, e superiormente o orientaram no
apreciar, sob tôdas as feições, as emendas
apresentadas àquela comissão.
Sr. Presidente, meu objetivo principal, na
alocução que estou fazendo, é o de deixar o Senado
bem esclarecido a respeito das emendas aprovadas.
Num projeto como êste, há duas ordens de
interêsses a considerar – o dos funcionários e acima
de tudo, o do erário. Muitas vezes, quando lhe
formulamos emendas, não alcançamos, de pronto, o
montante da despesa consequente.
Sem emitir minha opinião a respeito de cada
uma das emendas, farei delas um resumo, para que
o Senado fique bem instruído quanto à matéria a ser
votada.
O fato de lê-las, evidentemente, não significa
que lhes seja, a priori, contrário. Desejo, apenas,
repito – que o Senado tenha plena consciência do
que vai votar, em relação ao montante da despesa,
resultante da aprovação de determinadas emendas.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
timpanos): – Peço licença para ponderar ao nobre
orador que está finda a hora do expediente.
O SR. VICTORINO FREIRE (pela ordem): –
Sr. Presidente, requeiro a V. Exa. consulte o plenário
sôbre se concorda com a prorrogação por trinta
minutos da hora do expediente, a fim de que o
Senador Ivo d'Aquino conclua o seu discurso.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador
Victorino Freire requer prorrogação do expediente,
por meia hora, a fim de que o Senador Ivo d'Aquino
possa concluir seu discurso.
Os Srs. que a concedem, queiram conservarse sentados. (Pausa).
Está concedida.
Continua com a palavra o Senador Ivo d'Aquino.
O SR. IVO D'AQUINO: – Agradeço ao
Senador Victorino Freire à Casa a concessão que
acabam de fazer-me.
Lerei, agora, as emendas aprovadas, divididas
em três ordens: primeiro, as que representam
aumento de despesa; segundo, as que não im-
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portam em aumento algum; e finalmente, a emenda pois novos elementos poderão ainda aumentar-lhes
aprovada, que expressa diminuição de despesa.
o montante.
Vou, pois, enumerar as emendas do primeiro
grupo, pela ordem decrescente da despesa acrescida:
Cr$
"Emenda nº 69, que classifica de
Cr$
"K" a "O", as funções médicas de
"Emenda nº 106, que aumenta os
qualquer natureza e subemenda
vencimentos dos oficiais das
que estende êsse benefício aos
Fôrças Armadas, e subemenda
agrônomos,
veterinários
e
que
estende
os
mesmos
farmacêuticos............................... 62.492.280,00"
vencimentos aos oficiais da Fôrça
"Emnenda nº 41, que eleva
Policial e do Corpo de Bombeiros
os
vencimentos
dos
do Distrito Federal.......................... 75.648.000,00" professôres
catedráticos
de
Ensino Superior e do Colégio
O SR. JOSÉ AMERICO: – Poderá Vossa Pedro
II,
a
"O";
dos
Excelência prestar-me um esclarecimento?
assistentes de Ensino Superior
O SR. IVO D'AQUINO: – Com todo o prazer.
e do Colégio Pedro II, a "K";
O SR. JOSÉ AMERICO: – O aumento é sôbre a dos professôres adjuntos de
proposta do Govêrno ou sôbre a proposição da Câmara?
Ensino Superior e do Colégio
O SR. IVO D'AQUINO: – E' sôbre a Pedro II, a "M"; e dos professôres
proposição da Câmara dos Deputados. Aliás, eu me efetivos e dirigentes do Colégio
havia esquecido de fazer esta declaração.
Pedro II, a "N"............................... 37.597.560,00"
O SR. ETELVINO LINS: – V. Exa. poderá "Emenda nº 93, que altera o art.
esclarecer qual o montante do aumento?
4º do projeto da Câmara dos
O SR. IVO D'AQUINO: – Os elementos que Deputados,
passando,
em
vou ler darão cabal esclarecimento a V. Ex.ª:
virtude dela, os contadores e os
oficiais
administrativos
do
Cr$
Quadro
Suplementar
do
"Emendas
ns.
71
e
95-A,
Ministério da Fazenda a ter a
que
estendem
aos
oficiais
seguinte correspondência: 7 e 8
administrativos que específica e aos
–; "J"; 9 e 10 – "'K"; 11 e 12 –
engenheiros
do
Ministério
"L"; 13 a 15 –"M"; 16 a 22 – "N";
da Fazenda os benefícios da
23 a 25 – "O"............................... 35.030.040,00"
Lei nº 200, e manda classificar
"Emenda nº 28, que equipara,
em
padrões
alfabéticos
pelo padrão mais elevado, os
correspondentes
aos
padrões
cargos
isolados
de
igual
numéricos da Lei nº 200, os
denominação............................... 30.000.000,00"
servidores nomeados de acôrdo com
os artigos 32 e 37 do Decreto-lei
Também os dados sôbre a emenda nº 28
número 1.168, de 22 de março de
representam uma estimativa dos técnicos por mim
1939..................................................... 68.000.000,00" consultados.
"Emenda
nº
79,
que
anuncia
os
Os
dados
sôbre
estas
emendas vencimentos dos diplomatas na seguinte base:
representam
apenas
uma
estimativa, embaixadores ou ministros de 1º classe – Cr$
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13.000,00; ministros de 2ª classe – Cr$ 11.000,00;
conselheiros, 1º secretário e consul de 1ª classe –
padrão O; 2º secretário e cônsul de 2ª classe –
padrão "N"; 3º secretário e cônsul de 3ª classe –
padrão 3º secretário e consul de 3ª classe –
diplomado – padrão "L"; 3º secretário e cônsul de
3ª classe – estagiário – padrão "K" -- Cr$
15.897.720,00.
Emenda nº 91, que concede aumento
de 10% às pensões de Cr$ 2.000,00 mensais
e eleva a Cr$ 150,00 (submenda) tôdas as
pensões inferiores a essa quantia – Cr$
13.783.211,00.
Emenda nº 78, que duplica os vencimentos
dos sanitaristas do D. N. S. P. que optarem por
tempo integral - Cr$ 12.147.120,00.
Emenda nº 70, que eleva para a referência
25 o salário dos inspetores federais do Ensino
Superior e Secundário – Cr$ 11.316.000,00.
"Emenda nº 9 – taxa de aumento de 30, 25 e
20% sôbre os proventos superiores a Cr$ 5.000,00
– Cr$ 4.491,267,00".
"Emendas nº 2 (item 2) e número 44, que
classifica no padrão "O" os funcionários de padrão
26 – Cr$ 3.481.920,00".
"Emenda nº 46, que dá aos biologistas do
Instituto Osvaldo Cruz, gratificações adicionais
após 20 anos de serviço e os equipara aos
professôres catedráticos – Cr$ 3.371.400,00".
"Emenda nº 61, que eleva referência de
salário em alguns postos do Corpo de Bombeiros –
Cr$ 1.360.200,00".
"Emenda nº 34, que aumenta gratificações
no Ministério da Fazenda – Cr$ 1.190.000,00".
"Emenda nº 33, que estabelece a
gratificação de 1/30 dos vencimentos dos juízes do
Supremo Tribunal Federal para os membros do
Conselho Superior de Previdência Social – Cr$
885.600,00".
"Emenda nº 27, que reclassifica os
procuradores da Fazenda Federal da seguinte
forma os de padrão "I", "J" e "K" passam,
respectivamente, a "K", "L" e "M" – Cr$
367.800,00".
"Emenda
nº
68,
que
inclui
os
oficiais
administrativos
"J",
do

quadro I de que trata a Lei número 234, de 23 de
outubro de 1936, nas classes correspondentes da
mesma carreira do Q. S. – Cr$ 324.000,00".
"Emenda nº 67, que equipara vencimentos de
consultor técnico aos de consultor jurídico – Cr$
38.040,00".
As emendas que enumerei somam, sôbre o
projeto da Câmara dos Deputados, o aumento total
de Cr$ 377.384.418,00. Além dessas, existem mais
duas, de ns 13 e 16, cujos cálculos são, no
momento, imprevisíveis.
"Emenda nº 13 – Disponibilidade com
proventos integrais para os que acumulam na forma
do artigo 24 – A. D. C. I.".
"Emenda nº 16 – Indenização às Caixas de
Aposentadoria e Pensões, pelo aumento de
proventos dos seus inativos".
Estas duas emendas, segundo fui informado
por técnicos, embora não se possa fazer o respectivo
cálculo, no momento, ascenderão a mais de
cinquenta milhões.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Quer dizer que
se forem aprovadas as emendas do Senado, o
aumento sôbre o projeto da Câmara irá a mais de
quatrocentos milhões?
O SR. IVO D'AQUINO: – Exatamente. Mais ou
menos quatrocentos e vinte milhões.
Há ainda a emenda de nº 92, cujo cálculo não
foi feito e eleva a referência de salário dos soldados
navais cursados.
Ela trará, portanto, também, aumento de
despesa, embora não seja grande.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Qual é a
emenda?
O SR. IVO D'AQUINO: – A emenda nº 2 que
eleva de 10 a 12 a referência de salário dos soldados
navais cursados.
Pedi ao Sr. Ministro da Marinha o número
exato de soldados navais cursados e S. Exa. já me
enviou a relação. Não tive ainda tempo de fazer o
cálculo. Suponho, entretanto, que irá a alguns
milhões de cruzeiros.
Enfim,
Sr.
Presidente,
pelo
cálculo
que fizemos, se o senado aprovar todas
as emendas propostas, haverá um aumento
de
mais
de
quatrocentos
e
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vinte milhões de cruzeiros sôbre o projeto da
Câmara.
Outro grupo de emendas compreende,
exatamente, as que não representam aumento de
despesa.
São as seguintes:
Emenda nº 1 – Supressão do parágrafo 2º do
art. 2º.
Emenda nº 3 – Incorpora ao valor do padrão
as gratificaçções de "P" a "S".
Emenda nº 5 – Nova redação do art. 15 –
proventos da disponibilidade.
Emenda nº 7 – Nova redação do parágrafo 2º
do art. 16 -- proventos da Inatividade.
Emenda nº 19 – Apostila dos títulos de
Inativos.
Emenda nº 30 – Isentando os aumentos
concedidos do registro prévio do Tribunal de Contas.
Emenda nº 37 – Contribuição para o
Montepio Militar. Não há despesa imediata. (Com
subemenda).
Emenda nº 30 – Acréscimo do parágrafo 1º do
art. 16 do Projeto.
Emenda nº 64 – Suprime o artigo 23, que dá
ao Presidente da República a competência de fixar
os vencimentos do pessoal das autarquias.
Emenda nº 73 – Trata de aumento da
contribuição para o montepio militar.
Emenda nº 82 – Trata de inscrição dos
membros do Poder Legislativo como contribuintes do
IPASE.
Emenda nº 84 – Revisão de nomenclatura de
graduações do Exército (músicos).
Emendas ns 87, 88 e 89 e – Corrigem
impropriedades de classificação no Ministério da
Marinha.
Emenda nº 97 – Permite aos servidores em
atividade optar pelo vencimento ou pelo subsídio
eletivo.
Emenda nº 99 – Dispõe sôbre contribuição
para o montepio militar.
Emenda nº 100 – Extende às praças de pré
que indica o direito de contribuição para o montepio
militar.
Emenda nº 103 – Emenda de redação sôbre
os Engenheiros.

Emenda nº 107 – Reduz para 6 o prazo de 10,
indicado no artigo 28.
Emenda nº 108 – Emenda de redação ao
parágrafo único do artigo 2º.
Emenda nº 109 – Abre o crédito especial de
até Cr$ 750.000.000,00.
Emenda nº 110 – Recomenda a redução de
pessoal no Serviço Público, Civil e Militar.
Estas emendas pertencem ao 2º Grupo, que
citei. O 3º grupo compreende as emendas que
representam economia. Aliás, só existe uma, que é a
de nº 85, a qual dá novos valores e padrões aos
cargos em comissão funções gratificadas Essa
emenda representa uma economia de Cr$
1.044.360,00, conforme consta da justificação que
acompanha a emenda.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Exa. permite
um aparte? (Assentimento de orador). Vê V. Exa.
como eu tinha razão, quando sustentava desta
tribuna que o Poder Legislativo, dando a
interpretação que dá ao dispositivo constitucional, o
faz sob o fundamento de que está defendendo
prerrogativa do Poder Legislativo. Entretanto, esta
prerrogativa, êle a devia exercer justamente para
repetir a mensagem do Presidente da República,
quando propusesse aumento de vencimentos, ou
para reduzi-los. Exemplo típico de que não se trata
de defender prerrogativas do Poder Legislativo é que
só existe uma só emenda reduzindo despesas, em
relação à proposta do Presidente da República.
Tôdas as demais são de aumentos. O Poder
Legislativo só usou dessa prerrogativa para
aumentar vencimentos, indo além da proposta
presidencial.
O SR. IVO D'AQUINO: – Ouvi com atenção o
aparte do nobre Senador. Como já tive ocasião de
dizer desta tribuna, tenho certa divergência com V.
Exa. quanto ao modo de interpretar as mensagens
relativas à organização de serviços.
Desde que o Poder Executivo envie
Mensagem a êsse respeito, penso que o Poder
Legislativo não pode alterá-la, incluindo-lhe outros
serviços que não forem objeto da Mensagem.
Entendo, entretanto, que o Poder Legislativo
pode alterar, dentro da organização proposta, os
vencimentos propostos na mensagem presidencial.
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O SR. ARTHUR SANTOS: – Respeito a
opinião de V. Exa. Aceita V. Exa. a interpretação
exata, dentro do texto da lei, quando se trata de
organização de serviço. No entanto, faz distinção
quando se trata de aumento de vencimentos.
O SR. IVO D'AQUINO: – Faço distinção
porque a Constituição apenas fala em iniciativa...
O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas, a
iniciativa de que a Constituição fala compreende
não sómente a organização de serviços, com o
aumento de vencimentos.
O SR. IVO D'AQUINO: – E' o ponto em que
divirjo de V. Exa. Entendo, contudo, que a função
do Poder Legislativo é velar, o mais possível, no
sentido de que as mensagens do Poder Executivo
sejam respeitadas, se não na íntegra, pelo menos,
no seu sistema, no seu propósito. O Poder que
está habilitado a julgar das necessidades do
serviço público, e, principalmente, de sua
organização, é o Executivo. Socorre-se do Poder
Legislativo,
para
lhe
pedir
colaboração
constitucional, a fim de que a proposta se converta
em lei. Mas disso não deve resultar subversão da
proposta do Poder Executivo. Esta é a minha
opinião.
Referiu-se V. Exa. à emenda número 85,
quanto ao seu aspecto econômico. Devo, todavia,
esclarecer que, por ela, não há redução de
vencimentos; há a adoção de um plano do qual
resulta maior benefício para o serviço público e,
além disso, redução de despesas.
Meu objetivo, Sr. Presidente, é deixar o
Senado bem esclarecido não só sôbre a forma por
que será orientado o projeto neste plenário, como
para uma apreciação de conjunto das emendas, no
tocante ao montante das despesas que
representam.
Evidentemente não desejo influir no ânimo
de ninguém a respeito do assunto. Minha
obrigação, porém, é esclarecer o Senado – e o
estou fazendo deixando à sua alta deliberação
resolver a matéria, quando o projeto fôr submetido
à discussão e aprovação. (Muito bem; muito bem).
O SR. OLAVO OLIVEIRA (pela ordem): –
Sr. Presidente, peço a V. Exa. consulte a Casa
sôbre se dispensa de interstício, para ser incluído
na Ordem do Dia da sessão de

de amanhã, o Veto nº 40, oposto pelo Sr. Prefeito do
Distrito Federal ao Projeto nº 84, de 1948, da
Câmara dos Vereadores.
O SR. PRESIDENTE: – O plenário acaba de
ouvir o requerimento do Sr. Senador Olavo Oliveira,
solicitando dispensa de interstício para o Veto nº 40,
do Sr. Prefeito do Distrito Federal.
Vou submetê-lo ao voto da Casa.
Os Senhores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Alfredo Neves.
Ferreira de Souza.
Ribeiro Gonçalves.
Salgado Filho.
Pereira Pinto.
Durval Cruz.
Georgino Avelino.
Aloysio de Carvalho.
Arthur Santos.
Walter Franco.
Vespasiano Martins. (12).
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Magalhães Barata.
Fernandes Távora.
Góes Monteiro.
Pereira Moacyr.
Attílio Vivacqua.
Sá Tinoco.
Bernardes Filho.
Euclydes Vieira.
Marcondes Filho.
João Villasbôas.
Ernesto Dornelles.
João Câmara. (13).
São sem debate aprovados, em discussão
única, os seguintes pareceres:
PARECER
Nº1.018 – 1948
Da Comissão de Redação de Leis
A Comissão de Redação junta em fs. anexa a
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 175, de
1948.
Sala da Comissão de Radação de Leis, em 1
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Waldemar Pedrosa, Relator. – Cicero de
Vasconcelos. – Ribeiro Gonçalves.
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ANEXO AO PARECER Nº 1.018

ANEXO AO PARECER Nº 1.016

Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 175,
de 1946.

Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
152, de 1946

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir
pelo Ministério da Agricultura, um crédito especial de
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), para
prover, mediante as instruções que forem baixadas, às
despesas com o combate à mosca do fruto e a outras
pragas e moléstias que flagelam a citricutura nacional.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – E' o Poder Executivo autorizado
a abrir, pelo Ministério da Guerra, um crédito
especial de Cr$ 629.279,50 (seiscentos e
vinte nove mil e duzentos e setenta e nove
cruzeiros e cinquenta centavos), para a
indenização dos danos causados, em casas
residenciais, pela explosão ocorrida a 27 de abril
de 1947, no Depósito de Material Bélico de Juiz
de Fora.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em
contrario.

PARECER
Da Comissão de Redação de Leis
Nº 1.015 – 1948
A Comissão submete ao Senado (fl. anexa) a
redação final do projeto de Lei da Câmara nº 130, de 1948.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 1
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Ribeiro Gonçalves, Relator. – Cícero de
Vasconcelos. – Waldemar Pedrosa.
ANEXO AO PARECER Nº 1.015
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 130,
de 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Guerra, um crédito especial de Cr$
850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil cruzeiros)
para o pagamento de despesas com os trabalhos
complementares e a impressão da Carta Geográfica
do Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação revogadas as disposições em contrário.
PARECER
Nº 1.016, de 1943
Da Comissão de Redação de Leis
Em fôlha que junta a êste, a Comissão de
Redação apresenta ao Senado a redação final do
projeto de Lei nº 152, de 1948, originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 1
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Cícero de Vasconcelos, Relator. – Waldemar
Pedrosa. – Ribeiro Gonçalves.

PARECER
Nº 1.017, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
A Comissão apresenta, em fls. anexa a êste
parecer a redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 277, de 1946.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em
1 de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Waldemar Pedrosa, Relator. –
Cícero de Vasconcelos. – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO AO PARECER Nº 1.017
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
277, de 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo, autorizado a
abrir, pelo Ministério das Relações Exteriores, um
crédito especial de Cr$1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil cruzeiros), para o pagamento das
despesas efetuadas por motivo da visita que fez
ao Brasil o Governador Geral do Canadá inclusive
as resultantes da compra de 4 (quatro)
automóveis e de obras nos palácios do Itamarati
e do Cacete.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Sobem à sanção os
projetos de leis da Câmara ns. 130, 152, 277 e
175, de 1948, cujas redações finais acabam de
ser aprovadas.
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Esgotada a prorrogação
expediente, passa-se à:

da

hora

do

ORDEM DO DIA
Discussão única do veto número 48, opôsto
pelo Prefeito do Distrito Federal ao Projeto de Lei da
Câmara dos Vereadores que dispõe sôbre a
organização da Secretaria do Tribunal de Contas. –
(Com Parecer nº 996, da Comissão de Constituição
e Justiça, favorável ao veto).
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerro, a
discussão.
Vai-se proceder à leitura do projeto
parcialmente vetado.
E lido o seguinte:
PROJETO
Nº 46, de 1948
Da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal
Art. 1º O pessoal da Secretaria do Tribunal de
Contas do Distrito Federal (Constituição Federal,
artigo 76, § 2º e art. 97, e Lei número 217, de 15 de
janeiro de 1948 § 1º do art. 14, letra b, do § 2º do art.
20 e nº VII do § 1º do art. 25) é o que consta das
tabelas abaixo:
A) Cargos isolados de provimento
em comissão:
1
2
2
1
1

Diretor de Secretaria..........................
Chefes de Divisão..............................
Chefes de Serviço..............................
Chefe de Serviço................................
Secretário do Tribunal........................

Padrão
Q
O
N
M
M

B) Cargos isolados de provimento
efetivo, extintos quando vagarem:
3 Chefes de seção ...............................

M

C) Cargos isolados de provimento
efetivo:
7
2
2
12
6
6
4

Assistentes dos Ministros ..................
Auxiliares da Procuradoria ................
Motoristas ..........................................
Dactilógrafos ......................................
Auxiliares ...........................................
Faxineiros ..........................................
Estafetas.............................................

K
J
I
I
H
D
D

D) Cargos de carreira de
provimento efetivo:
12
12
13
13
13
13
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
4
4
4

Oficiais Administrativos .........
Oficiais Administrativos .........
Oficiais Administrativos .........
Oficiais Administrativos .........
Oficiais Administrativos .........
Oficiais Administrativos .........
Contador ...............................
Contador ...............................
Contador ...............................
Contador ...............................
Escriturário ............................
Escriturário ............................
Escriturários ..........................
Zelador ..................................
Zeladores ..............................
Zeladores ..............................
Contínuos .............................
Contínuos .............................
Serventes ..............................
Serventes ..............................

Classe
M
L
K
J
I
M
L
K
J
H
G
F
E
J
I
H
G
F
E
D

Art. 2º Os servidores em atividade,
que, comparecendo ao trabalho no exercício
da
funçãode
seus
cargos,
atualmente
constituem
a
Secretaria
do
Tribunal
de
Contas, dentro em quinze dias após a vigência da
presente lei, caso desejem continuar servindo,
poderão solicitar o seu provimento no quadro ora
criado, em petição dirigida ao Tribunal.
Parágrafo único. A mesma solicitação, dentro
do
mesmo
prazo,
poderão
fazer
os
servidores
por
qualquer
motivo
atualmente
afastados
da
Secretaria
do
Tribunal, no caso que, comparecendo ao trabalho
diário da repartição, nesta desejarem servir.
Art. 3º Os servidores que não solicitarem o seu
aproveitamento no quadro ora criado, ou aqueles
que não tiverem deferidos os seus pedidos,
continuarão pertencendo aos quadros do pessoal da
Prefeitura, sem alteração dos direitos e vantagens
em cujo gôzo atualmente se encontrem.
Art. 4º Deferindo o pedido, o Tribunal
de Contas ordenará o aproveitamento dos
servidores, no quadro criado pela presente
lei,
nos
cargos
equivalentes
às
classes,
padrões
ou
referências
que
estejam
ocupando, podendo promovê-los, em seguida, de
acôrdo com o número de vagas existente
e conforme critério de merecimento e antiguidade.
Art. 5º Para atender à execução da presente
Lei, no atual exercício, fica o Prefeito autorizado a
abrir o crédito de seiscentos mil cruzeiros (Cr$
600.000,00),
suplementar
à
Ver-
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ba 205, Código 1.110 do Orçamento vigente.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Deve estar errado
Art. 6º Revogam-se as disposições em o avulso.
contrário.
O SR. ETELVINO LINS: – Senhor Presidente,
O SR. PRESIDENTE: – O veto nº 46 atinge o que me trouxe à tribuna é o dever em que me
parte da letra C do artigo 1º do projeto onde se diz:
encontro de justificar meu voto vencido na Comissão
de Constituição e Justiça. Essa Comissão, por
12 Dactilógrafos ..........................................
I maioria de votos, decidiu pela constitucionalidade do
6 Auxiliares.................................................
H projeto. Fui voto vencido. Também o foram os
6 Faxineiros...............................................
D nobres Senadores Aloysio de Carvalho e Filinto
4 Estafetas................................................
D Müller.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Estive na
Em votação.
Comissão no início dos debates sôbre êsse projeto e
Os. Senhores Senadores que aprovam o veto, fui obrigado a retirar-me pouco depois. Se
queram conservar-se sentados. (Pausa).
permanecesse até o fim da, sessão, subscreveria o
Está aprovado.
voto de V. Ex.ª.
O SR. ETELVINO LINS: – Recordo-me que V.
Discussão preliminar (art. 135 do Regimento
do Projeto de Lei do Senado nº 13, de 1948, que Ex.ª esteve presente no início da discussão e teve
regula o aproveitamento do militar em cargo público. ensejo de manifestar o seu ponto de vista, achando
(Com Parecer nº 997, da Comissão e Justiça, pela inconstitucional o parágrafo único do art.1º.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Não tive o prazer
constitucionalidade).
O SR. ETELVINO LINS: – Senhor Presidente, de assistir à discussão mas, se alí estivesse,
Srs. Senadores, o projeto de lei do Senado nº 13, acompanharia o ponto de vista de V.Ex.ª.
estabelece no art. 1º:
O SR. ETELVINO LINS: – Muito obrigado.
"O militar da ativa poderá ser aproveitado em
O SR. FILINTO MUlLER: – Pelas declarações
cargo público permanente ou temporário, de feitas pelos nobres Senadores Arthur Santos e Olavo
nomeação do Presidente da República, de Oliveira, verifica-se que a maioria da Comissão está
Governador de Estado ou de Território e do Prefeito com o ponto de vista de V. Ex.ª.
do Distrito Federal, para o qual tenha conhecimento
O SR. ETELVINO LINS: – Perfeitamente,
técnico ou especializado".
acredito que, se todos os Senadores que fazem
Até ai, nada de mais. O parágrafo único do parte da Comissão estivessem presentes no dia em
artigo 1º – e para êle peço a atenção especial do que se apreciou o projeto ora em debate, a
Senado – dispõe:
Comissão teria concluído pela inconstitucionalidade
"Parágrafo único. – A nomeação dependerá do parágrafo único do art. 1º. E essa certeza todos
de licença prévia do Conselho de Segurança nós
acabamos,
de
adquirir
através
do
Nacional,
concedida
mediante
parecer
do pronunciamento dos nobres Senadores Arthur
Estado Maior da arma a que o militar pertencer, Santos e Olavo Oliveira.
sôbre a sua capacidade técnica ou especializada
Vejamos em primeiro lugar o que estatui o
para o cargo que lhe é destinado e sôbre a art.87, nº V da Constituição Federal:
conveniência ou não do seu afastamento do serviço
Compete, privativamente ao Presidente da
.militar".
República:
O SR. FILINTO MÜLLER: – Aí há equivoco. A
V – prover na forma da lei e com as ressalvas
arma não tem Estado Maior. A Corporação militar, estatuídas por esta Constituição, os cargos públicos
Exército, Marinha ou Aeronáutica, têm Estado Maior; federais".
a Arma não o tem.
O
Projeto,
fazendo
depender
a
O SR. ETELVINO LINS: – Seria um defeito de nomeação de militar da ativa para cargo
ordem técnica.
público,
temporário
ou
permanen-
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te, da audiência do Conselho de Segurança
Nacional, fere, como se vê, o preceito constitucional
citado.
Padece o projeto ainda, a meu ver de outra
lnconstitucionalidade, quando dá ao Conselho de
Segurança Nacional uma atribuição que êle não
pode ter pela Carta de 46...
O SR. FILINTO MÜLLER: – Perfeitamente.
O SR. ETELVINO LINS: – Senão vejamos.
O art. 179 da Constituição, tratando do
Conselho de Segurança Nacional, estatuí:
"Os problemas relativos à defesa do
Pais serão estudados pelo Conselho de
Segurança Nacional e pelos órgãos especiais
das
Fôrças
Armadas,
incumbidos
de
prepará-las para a mobilização e a operações
militares".
Vê-se que o preceito constitucional fala em
problemas relativos á defesa do País, limitando, com
essa expressão, a competência do Conselho de
Segurança Nacional.
Dispõe a seguir, o art. 180:
"Nas zonas indispensáveis à defesa do País,
não se permitirá sem prévio assentimento do
Conselho de Segurança Nacional:
I – qualquer ato referente concessão de terras,
aberturas de vias de comunicação e instalação de
meios de transmissão;
II – a construção de pontos e estradas
internacionais;
III – estabelecimento ou exploração de
quaisquer indústrias que interessem à segurança do
País".
Verifica-se, assim, que ao legislador
ordinário é defeso atribuir ao Conselho de
Segurança Nacional a.competência de que cogita o
projeto.
O SR. FILINTO MÜLLLER: – Exatamente.
O SR. ETELVINO LINS: – Argumentou o
nobre autor do projeto, Senador João Villasbôas,
com o parágrafo segundo do artigo 179, da
Constituição:
"A lei regulará a organização, a competência e
o funcionamento do Conselho de Segurança
Nacional".
E' óbvio que a, lei há de fixar
competência do Conselho de Segurança
nos
precisos
têrmos
da
Cons-

tituição – competência expressamente prevista ou
outra qualquer que se harmonize com as palavras
"problemas relativos à defesa do País", do artigo 179.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito bem.
O SR.ETELVINO LINS: – E não encontramos,
dentro da Constituição, por onde atribuir ao Conselho
de Segurança Nacional a prerrogativa que lhe é dada
pelo projeto em debate, O parágrafo único, do artigo
primeiro, padece, pois, a meu ver de dupla
inconstitucionalidade: fere o art. 37, nº V, da
Constituição e também, as disposições que tratam o
Conselho de Segurança Nacional;
O SR. PINTO ALEIXO: – Muito bem.
O SR. ETELVINO LINS: – Considerado
inconstitucional o parágrafo único do artigo primeiro,
perde a razão de ser o artigo sexto do projeto.
Eram estas as ponderações que desejava fazer
a propósito da matéria em debate, esperando que o
Senado decida pela inconstitucionalidade do parágrafo
único do artigo primeiro e, consequentemente, pela
sem razão de ser do artigo sexto, devendo o projeto ser
remetido, depois, à Comissão de Fôrças Armadas para
a apreciação do mérito. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Nenhum Sr. Senador querendo usar da
palavra, declaro-a encerrada.
Passa-se à votação.
O SR. ARTHUR SANTOS (*) (pela ordem): –
Sr. Presidente, o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça é pela constitucionalidade do
projeto. Todavia, o nobre Senador Etelvino Lins,
vencido, naquele órgão técnico, inquina de
inconstitucional o parágrafo único, do art. 1º e,
consequentemente, o art. 6º.
Consulto a V. Ex.ª como o Senado deverá
manifestar-se. Parece-me que, em virtude da objeção
levantada pelo Senador Etelvino Lins, deve ser votada,
separadamente, a constitucionalidade do parágrafo
único do artigo 1º e do art. 6º. Mesmo abrangendo todo
o projeto o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, acredito que, em face da objeção levantada
pelo nobre Senador Etelvino Lins, deve ser votado
separando-se o parágrafo único do art. 1º e o artigo 6º
para sôbre êles deliberar o Senado à parte.
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

–190–
Era a questão de ordem que pretendia
levantar.
O SR. FILINTO MULLLER (*) (pela ordem): –
Sr. Presidente, desejo prestar ao Senado, uma
informação como membro que sou e voto vencido na
Comissão de Constituição e Justiça, sôbre a
constitucionalidade do projeto.
O ponto de vista dos Senadores que
assinaram vencidos na Comissão de Constituição e
Justiça é o de que o projeto, contendo uma parte
inconstitucional, está irremediàvelmente – perdido.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Data venia,
divirjo de V. Ex.ª. O que se argui em plenário é a
inconstitucionalidade apenas de dispositivos, a qual
não contamina o projeto inteiro. Há artigos que não
foram inquinados de inconstitucionais. A arguição
atinge apenas o parágrafo único do art. 1º. O Senado
pode votar pela inconstitucionalidade dêsse
parágrafo sem que o projeto assim seja considerado.
O SR. FILINTO MULLER: – Vossa Ex.ª tem
razão. Ao ser discutido na Comissão o projeto, foram
considerados Inconstitucionais o parágrafo único do art.
1º e o art. 6º. Entendo, porém, que o projeto perdia a
razão de ser, uma vez manifestando-se o Senado pela
inconstitucionalidade desses dispositivos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª já está
entrando no mérito.
O SR. ETELVINO LINS: – Na Comissão de
Constituição e Justiça podiamos discutir o projeto,
porque o estavamos apreciando sob o aspecto da
constituicionalidade e do mérito.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Concordo, porém,
em
que
os
dispositivos
eivados
de
inconstitucionalidade sejam votados separadamente.
O SR. PRESIDENTE: – Diante da impugnação
e dos esclarecimentos do Sr. Senador Etelvino Lins e
das sugestões do Sr. Senador Arthur Santos e usando
da faculdade que à Mesa confere o Regimento, vou
submeter a matéria à votação por partes, isto é,
separadamente quanto aos textos impugnados, que
são o parágrafo único do artigo 1º e o artigo 6º do
projeto, arguidos de inconstitucionais.
Os Senhores que aprovam o parecer
da
Comissão
de
Constituição
e
Jus__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

tiça considerando constitucional o Projeto de Lei do
Senado nº 13, de 1948, salvo o parágrafo único do
artigo 1º e o artigo 6º, queiram conservar-se
sentados. (Pausa).
Aprovado.
E' considerado constitucional, salvo o
parágrafo único do artigo 1º e o artigo 6º, o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 13, de 1948
Regula o aproveitamento do militar em cargo público.
Art.1º O militar da ativa poderá ser aproveitado
em cargo público permanente ou temporário, de
nomeação do Presidente da República, de
Governador de Estado, ou de Território e do Prefeito
do Distrito Federal, para o qual tenha conhecimento
técnico ou especializado.
Parágrafo único. A nomeação dependerá de
licença prévia do Conselhoh de Segurança
Nacional, concedida mediante parecer do Estado
Maior da armada que o militar pertencer, sôbre a sua
capacidade técnica ou especializada para o cargo
que lhe é destinado e sôbre a conveniência ou não
do seu afastamento do serviço militar.
Art. 2º O militar não poderá permanecer em
cargo temporário de nomeação, por mais de quatro
anos, devendo retornar ao serviço de sua carreira e
só podendo, novamente, ser nomeado para o cargo
permanente ou temporário, depois de seis anos no
efetivo exercício da sua função militar.
Art. 2º O militar em atividade, na reserva, ou
reformado, não terá direito aos proventos inerentes à
sua condição de militar, desde o momento da posse
em cargo público permanente ou temporário, eletivo
ou não.
Art.4º O militar investido em cargo público
permanente, estranho a sua carreira, será transferido
para a reserva, com direito à contagem do tempo de
serviço militar para a aposentadoria naquele cargo.
Art. 5º O militar eleito ou nomeado para cargo
público temporáriro, ficará, desde a data da posse,
agregado ao respectivo quadro.
§ 1º Durante, o seu afastamento em função
eletiva ou de nomeação temporária ser-lhe-á contado
o tempo de serviço para efeito de promoção por
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antiguidade, transferência para a reserva, ou
reforma.
§ 2º Uma vez somados oito anos os períodos
em que estiver o militar afastado da sua carreira em
exercício função pública, eletiva ou de nomeação,
será êle transferido para a reserva, sem prejuízo da
contagem do tempo para a reforma.
Art. 6º As nomeações de militares para cargo
público, feitas pelo Presidente da República, pelos
Governadores dos Estadas e dos Territórios e pelo
Prefeito do Distrito Federal, em data anterior à da
presente lei, estão dispensados das exigências do
parágrafo único do artigo 1º.
Art. 7º Os militares atualmente afastados do
serviço de sua carreira e ocupando cargos ou
funções, que não sejam de nomeação das
autoridades referidas no art. 1º, desta Lei ou não
estejam exercendo cargo eletivo, deverão retornar à
atividade militar dentro do prazo de trinta dias.
Art. 8º A presente Lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores que
aprovam o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça na parte em que considera constitucional o
parágrafo único do artigo 1º do Projeto de Lei do
Senado número 13, de 1948, queiram conservar-se
sentados. (Pausa).
Rejeitado.
E' considerado inconstitucional o seguinte:
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º
Do Projeto de Lei do Senado nº 13, de 1948

E' considerado inconstitucional o seguinte:
ARTIGO 6º
Do Projeto de Lei do Senado nº 13, de 1948
Art. 6º As nomeações de militares para
cargo
público,
feitas
pelo
Presidente
da
República, pelos Governadores dos Estados e
dos Territórios e pelo Prefeito do Distrito Federal,
em data anterior à da presente lei, estão
dispensados das exigências do parágrafo único do
artigo 1º.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto do
Senado nº 13, de 1948, vai à Comissão de Fôrças
Armadas.
E' sem debate aprovado, em 2ª discussão, o
seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 14, de 1948
Faculta o inicio do horário às 7 horas quando
ocorrer acordo coletivo entre empregadores e
empregados, devidamente homologado
pelo
Ministério do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do artigo 224 da
Consolidação das Leis do e Trabalho passa a ter a
seguinte redação:
Parágrafo único. A duração normal do trabalho
estabelecida neste artigo 1 ficará sempre
compreendida entre as 7 e as 20 horas.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Vai à Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei do Senado nº 14, de
1948, que acaba de ser aprovado sem emenda em
2ª discussão.
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Peço a
palavra para explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE:– Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (*) (Para
explicação pessoal): – Senhor Presidente, a 5 de
outubro de
__________________

Parágrafo único. A nomeação dependerá de
licença prévia do Conselho de Segurança Nacional,
concedida mediante parecer do Estado Maior da
arma a que o militar pertencer, sôbre a sua
capacidade técnica ou especializada para o cargo
que lhe é destinado e sôbre a conveniência ou não
do seu afastamento do serviço militar.
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores que
aprovam o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça na parte em que reconhece a
constitucionalidade do artigo 6º do Projeto de Lei do
Senado nº 13, de 1948, queiram ficar sentados.
(Pausa).
(*) Não foi revisto pelo orador.
Está rejeitado.
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1910, mais um reino se desmoronava proclamava-se
a República, no grande e heróico país irmão –
Portugal.
Brasileiros e portugueses, sem fronteiras,
estão ligados pelos mais intimos traços de língua,
religião sangue, tradições.
A data de 5 de outubro deve exultar
nossos corações. Exprime a união entre dois
povos. Assim, ao encerrarmos a sessão com
a minha palavra de representante do povo
brasileiro, saudo o Govêrno e a nobre nação
portuguesa.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:–
Permite V. Ex.ª aparte? (Assentimento do
orador). Façamos votos pela República em
Portugal.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Façamos
votos pela República em Portugal, como diz o nobre
Senador Aloysio de Carvalho; mas, República desta
ou daquela, natureza, serve de exemplo, de modêlo
e tantas outras que, ditas democráticas, ainda não
encontraram o verdadeiro caminho do progresso e
da felicidade do povo, como Portugal.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Só
conheço República de u'a maneira: e não de uma, ou
de outra espécie. Só há um modo de ser República
Festejo, comemoro a data de Portugal, como fato
histórico, Convido Vossa Ex.ª a que façamos votos
pela República em Portugal.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Formulo
meus votos para que Portugal e seu grande povo,
cheio de bravuras no passado e no presente,
possam ter para sempre, dias venturosos A glória de
Portugal atinge a nos broa saleiros.
Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que
desejava pronunciar em comemoração à data da
proclamação da República na nobre Nação amiga
irmã. (Muito bem.; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – 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 nº 222 de 1948, que abre
ao Congresso Nacional – Câmara dos Deputados
– o crédito especial de Cr$ 1.947.895,10 para

ocorrer ao pagamento de despesas com reformas
e ampliações do Palácio Tiradentes. (Com
pareceres números 761 e 762, respectivamente
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças, favoráveis ao Projeto; o nº 1.009, desta
última, contrário à emenda de plenário e
oferecendo emenda).
Discussão única do veto nº 40 opôsto pelo
Prefeito do Distrito Federal ao Projeto de Lei da
Câmara dos Vereadores que dispõe sôbre o
preenchimento, em comissão, do cargo de
estabelecimento de ensino secundário ou técnico.
(Com Parecer nº 1.026, da Comissão de
Constituição e Justiça, favorável ao veto).
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara n º 326, de 1948, que reajusta
vencimentos e salários do pessoal civil e militar
da União. (Com pareceres ns. 1.002 e 1.003
respectivamente, das Comissões de Constituição
e Justiça e de Finanças a proposição e emendas
de Plenário e com emendas das mesmas
Comissões).
Levanta-se a sessão às 16 horas e 25
minutos).
RECEBEM EMENDAS PERANTE A MESA
Na sessão de hoje:
Projeto de Decreto Legislativo número 43,
de 1948, que mantém a decisão do Tribunal de
Contas, que recusou registro ao têrmo de
rescisão de contrato celebrado entre o Ministério
da Agricultura e Joaquim Otoni da Silveira
Camargo, para arrendamento da Usina de
Preparo de Café, localizada em Pirajú, Estado d e
S ão Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo, número 44,
de 1948, que aprova o Convênio apara a
construção da Ponte internacional Quaraí-Artigas,
entre o Brasil e o Uruguai;
Projeto de Decreto Legislativo número 45,
de 1948, que aprova os mitos do XI Congresso da
União Postal Universal;
Projeto de Lei da Câmara nº 983, de 1948,
que concede isenção de direitos de importação e
demais
taxas
aduaneiras
para
materiais
destinados à empresa Transportes Aéreos
Nacional" Limitada;
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Projeto de Lei da Câmara nº 389, de
1948, que concede isenção de direitos de importação
e demais taxas aduaneiras a uma instalação
completa para a fabricação de adubo químico
importada pela firma "Produtos Químicos Eleikeroz
S. A.";
Projeto de Lei da Câmara nº 390, de 1945,
que dá nova redação ao artigo 609 do Código de
Processo Penal, relativo ao julgamento de recursos e
apelações pelo Tribunal de Apelação, Câmaras
Criminais ou Turmas;
Projeto de Lei da Câmara nº 391, de 1943,
que concede isenção de direitos de importação e
taxas aduaneiras para o carvão estrangeiro adquirido
pela Viação Férrea do Rio Grande do Sul, para seu
concurso em 1947 e 1948;
Projeto de Lei da Câmara nº 392, de 1948,
que concede isenção de direitos e demais taxas
aduaneiras para material importado por companhias
de aviação que especifica;
Projeto de Lei da Câmara nº 393, de 1948,
que altera a denominação da Estrada de Ferro
Santos-Jundiai;
Projeto de Lei da Câmara nº 394, de 1948,
que concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras para materiais destinados à
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro;
Projeto do Lei da Câmara nº 395, de 1043,
que abre, ao Poder Judiciário, o crédito especial de
Cr$ 19.100,00, para pagamento de gratificação de
representação a Juízes do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas;
Projeto de Lei da Câmara nº 396, do 1948,
que abre o crédito especial de Cr$ 200.000,00 como
auxílio ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia,
para a realização do Primeiro Congresso de História
da Bahia;;
Projeto de Lei da Câmara nº 397, de 1948,
que abre, ao Poder Judiciário, o crédito suplementar
de Cr$ 40.000,00, para pagamento da representação
a Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará;
Projeto de Lei da Câmara nº 398, de 1948,
que proíbe a funcionário federal, autárquico e de
sociedades de economia mista, fazer parte de mais
de uma comissão, com direito a remuneração.
Nas sessões de hoje e amanhã;
Projeto de Lei da Câmara nº 399, de 1948,
que fixa normas para a profilaxia da lepra;
Projeto de Lei da Câmara nº 400,
de
1948,
assegura
a
inscrição
de

provisionados no quadro da Ordem dos Advogados
do Brasil;
Projeto de Lei da Câmara nº 401, de 1948,
que equipara às dos capitães as cartas dos pilotos
fluviais expedidas até 15 de outubro do 1945, pela
Escola de Marinha Mercante.
TRECHO DO DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR FERREIRA DE SOUZA, NA
SESSÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 1946
Que se reproduz por ter sido publicado com
incorreções
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª tem
plena razão e a êste ponto chegarei no fira da minha
dissertação.
Não há impedimento de relações. Esta
conclusão é bem corroborada pela frase final da
alínea III, é correspondente à limitação de aliança ou
dependência: "sem prejuízo", diz ela, "da
colaboração recíproca em prol do interêsse coletivo".
Quer dizer que a própria Constituição admite
relações entre o Poder Público e qualquer Igreja ou
culto religioso, desde que as relações, não sendo de
aliança ou dependências, visem ao interêsse
coletivo.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Contanto que
sejam no terreno cultural ou assistencial.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr.
Presidente, é fora de dúvida a ação que a Igreja
Católica tem desenvolvido no Brasil no terreno
cultural.
DADOS DA GESTÃO DO DR. ERNANI ROCHA NA
DELEGACIA DO I. A. P. C. NO ESTADO DO PARÁ
Realizações da gestão do Doutor Ernani
Moreira Rocha, na Delegacia do 1. A. P. C. no
Estado do Pará, no período de maio de 1946 a
setembro de 1948.
1) Organização dos serviços da Delegacia, de
modo a evitar a intervenção na mesma, conforme já
havia sido determinado pela Presidência do Instituto.
2) Disposição das diversas Seções e
dependências da Delegacia, a fim de favorecer a
comodidade não só aos servidores, como também,
aos segurados.
3) Instituição do uniforme obrigatório para as
servidoras da Delegacia.
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4) Admissão de 23 (vinte e três) diaristas tarefeiras.
5) Aumento do número de fiscais.
6) Criação das Agências de Santarém e Macapá.
7) Criação do Ambulatório do I.A.P.C., em
Belém do Pará.
8)
Realização
do
concurso
para
preenchimento do corpo clínico do Ambulatório,
citado no item anterior.
9) Fundação da cooperativa dos Previdenciários.
10) Adoção do horário matutino na Delegacia,
considerando as condições climatéricas locais.
11) Realização
da 1ª
Páscoa dos
Previdenciários no Estado do Pará.
12) Aquisição de móveis novos, padronizados,
para a Delegacia.
13) Reabertura da Carteira Imobiliária no Pará,
havendo financiado em 2 (dois) anos de gestão a
importância de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhães de
cruzeiros).
14) Instalação da Carteira de Empréstimos
Simples.
15) Doação pela Prefeitura de Belém do Pará,
de 23.000 M2, no centro da cidade, para construção
de casas para os segurados do Instituto.
Observação – Por indicação do govêrno do
Estado do Pará, foi o Doutor Ernani Moreira Rocha,
designado representante da fundação da Casa
Popular, no mesmo Estado.
Elogios, recebidos pela Delegacia no Pará,
durante a gestão do Dr. Ernani Moreira Rocha,
emitidos pelo colando Conselho Fiscal do Instituto,
órgão
constituído
de
representantes
dos
empregados, empregadores e Govêrno Federal.
Processo nº 4.056-47 – Maria Angelina Augusto
Solheiro – Resolução nº 237.256 de 7-10-47.
Voto
Pela homologação. Cabe a propósito ressaltar,
mais uma vez, a presteza com que foi instruído o presente
processo de pensão; instruído e pago em 30 minutos.
Processo nº 2.904-47 – Carmen Sastre
Gomes – Elogiada a Delegacia no Pará. Encontra-se
no Rio êste processo.
Processo nº 2.030-47 – Armando de Brito
Tavares – Resolução número 201, de 467 de 7-3-47.
Voto
Pela
homologação
recorrida
que
concedeu

o

mado, no valor de Cr$ 400,00. Cabe, entretanto,
assinalar que asse auxílio foi requerido às 12,50 e
pago às 12,58 como vê a fls. 2 e 4 do processo; isto
é, instruído e pago em oito minutos. Proponho por
isso mesmo seja consignado em ata um voto de
louvor à Delegacia no Pará, pela presteza com
que vem dando cabal desempenho ao novo sistema
de benefícios instituído pela Ordem de Serviço 101,
da Presidência, como estímulo, devendo o processo
ser encaminhado ao Senhor Presidente do Instituto,
para os devidos fins. – Gabinete do Presidente – O
Sr. Presidente concordou com a proposta do
Conselho Fiscal. (Publicado no Boletim nº 420 de 85-47).
Processo AC – 10.783-47 – O Conselho
Fiscal dêste Instituto propõe, conforme Resolução
nº 201.167, de 7-3-47, referente ao processo
de Auxílio natalidade do segurado Armando de
Brito Tavares, um voto de louvor à Delegacia
no Estado do Pará, pela presteza com que
vem dando cabal desempenho ao novo sistema
de benefícios instituído pela Ordem de Serviço
nº 1.011, da. Presidência. Em despacho de
27-3-47, o Sr. Presidente concordou com a
referida
proposta
do
Egrégio
Conselho
Fiscal.
Telegrama
IAPECIARIO – Para Delegado – Pará.
GGP-463 de 4-1-47.
Peço aceitar e transmitir chefe seção
benefícios e respectivos auxiliares meu louvor
presteza pagamento auxilio natalidade como ficou
evidenciado processo Armando Brito Tavares
instituído e pago em oito minutos pt Comunico ainda
Conselho Fiscal louvou em ata chefe secção
benefícios Silvino Couto Júnior pelo mesmo fato pt
saudações Jorge de Araújo Cunha – Presidente
interino.
Receita
Geral
da
Delegacia
do
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Comerciários, no Estado do Pará, nos exercícios
abaixo:

1945..............................................
1946..............................................
1947...............................................
da
decisão 1948...............................................
auxilio
rocla- – (Período de Janeiro a Agôsto).

Cr$
6.296.516,80
8.360.176,50
10.887.876,50
6.264.540,00
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Demonstração da situação das Delegacias do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários,
quanto à cota de arrecadação prevista pela Administração Central
Delegacias que alcançaram
a arrecadação prevista
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Distrito Federal
–
Pará
–
Rio Grande do Sul
–
–
–
Durante a Gestão do Dr. Ernani Moreira Rocha
na Delegacia do Pará, não houve:
I) – Desfalques;
II) – Inquéritos administrativos;
III) – Acusações administrativas;
IV) – Reclamações de segurados;
V) – Perseguições a servidores.
Trechos do discurso do Dr. Demócrito
Noronha, referentes ao Estado do Pará e publicados
na imprensa local.
– A sua nomeação era do conhecimento do
Presidente da República e fôra por indicação do
senador Victorino Freire e deputado João Botelho,
ambos do Partido Social Trabalhista... (Fôlha do
Norte).
– Tinha recomendações especiais para dirigir
a Delegacia, porém queria contar com a colaboração
dos funcionários e dedicação idêntica à prestada ao
Dr. Ernani Moreira Rocha... (Fôlha do Norte).

Delegacias que não alcançaram
a arrecadação prevista
Amazonas
Pará
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Sergipe
Alagoas
Bahia
Espírito Santo
Estado do Rio
–
São Paulo
–
Santa Catarina
–
Mato Grosso
Goiás
Minas Gerais
– Fazia questão de frisar que a demissão do
Dr. Ernani Moreira Rocha não fôra motivada por ato
que abalasse o seu patrimônio moral... (Fôlha do
Norte).
– As realizações de meu antecessor são
dignas de ser ressaltadas... (Folha do Norte).
– O Dr. Ernani Moreira Rocha merece o
aprêço de todos, pela maneira elevada como sempre
se conduziu... (Província do Pará).
Cartão enviado pelo Governador do Estado do
Maranhão, ao Dr. Ernani Moreira rocha, publicado na
Imprensa do Pará.
Estado do Maranhão.
Ao Ilustríssimo Sr. Delegado e distintos
auxiliares do Instituto dos Comerciários em Belém do
Pará.
Bastante penhorado, agradeço-lhes a bondosa
acolhida que tive por ocasião da visita que fiz a
êsse Instituto, devendo ressaltar a ótima impressão
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que observei da sua perfeita organização.
Cordiais saudações, Sebastião Archer da
Silva, Governador.
Impressões de pessoas ilustres que visitaram
a Delegacia.
"Quem tem o prazer de visitar a sede da
Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários, sente-se honrado em fazê-lo e
lamenta não tê-lo feito há mais tempo. Tudo é
ordem, disciplina e trabalho, e os funcionários não se
preocupam com as exterioridades. O exemplo vem
do Delegado. Cêdo está em seu pôsto, no que é
seguido pelos seus auxiliares. Um departamento que
atende pontual e urgentemente a seus segurados ou
pensionistas, sòmente pode merecer o que a Justiça
impõe que se diga: – Honra o seu Instituto e o
Ministério a que está subordinado. E' o que estou
sentindo, e por isso aqui deixo os meus
cumprimentos e parabens ao Dr. Ernani Rocha e
seus dignos auxiliares".
Belém do Pará, 18 de maio de 1942 –
Maurício Cordovil Pinto. Desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado do Pará.
"Como emissário do Departamento de
Contabilidade da Administração Central, em missão
especial para implantar novas diretrizes aos serviços
contábeis das Carteiras Imobiliária e Empréstimos
Simples, do Departamento de Aplicação de Fundos
senti-me honrado desta visita com a esplendida e
inconfundível acolhida que me proporcionaram seu
Chefe, Delegado Dr. Ernani Rocha e seus dignos
auxiliares.
Delegacia modelar em tôda a sua
organização, onde tudo é compreendido por
disciplina consciente e trabalho honesto.
Manifesto a todos os seus componentes o
meu reconhecido e incontido agradecimento.
Em 19 de maio de 1948. – Eurico Côrtes,
Cont. J.
A minha impressão dos serviços do I. A. P. C.
é a melhor possível. Assim afirmando-o faço baseado
em observação pessoal quer nas várias visitas
que faço a esta casa como adepto da assistência
social, quer como profissional em contacto diário
com a instituição, observando a correção dos
auxiliares, a sua dedicação ao serviço e a pronta
e decidida atuação de seu Delegado, o que para mim

é, sobretudo, confortador como seu velho mestre.
Em 17 de junho de 1948. – J. Norões e
Sousa, Advogado e Professor da Faculdade de
Direito.
"Foi em função de nossa missão religiosa
que
estivemos
em
visita
ao
Instituto
dos Comerciários. Tratava-se de fazer preleções em
preparação à Comunhão Pascal dos Funcionários
de organismos de previdência e assistência social.
Não tivemos, por isso, oportunidade de verificar
bem ao vivo a eficiência do serviço nem o valor
dos benefícios. Mas sabemos que tôda a eficácia
dessas instituições depende do espírito cristão
que as impregnar e da honestidade e dedicação
de seus delegados, inspetores e demais
funcionários.
Precisamente êsse senso profundo da
responsabilidade, essa consciência do dever a
cumprir em benefício da coletividade, foi o que mais
nos impressionou nêsses rápidos contatos com a
Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários nesta cidade, dando-nos a certeza
de que os seus funcionários sabem atender os
beneficiados com justiça, gentileza e bondade.
Belém, junho de 1948. – D. Mário, Arcebispo
de Belém do Pará. – Mons. Alberto Ramos, Vigário
Geral da Arquidiocese.
"Experimentei grande satisfação ao visitar a
Delegacia do Instituto dos Comerciários, que, dentro
de pouco tempo, estará instalada no seu belo prédio
próprio, com que se enganará a Avenida 15 de
Agôsto, assegurando a Belém uma construção à
altura de seu progresso e da sua civilização. Colhi
uma impressão gratíssima quanto aos serviços que a
Delegacia presta aos comerciários dêste Estado
especialmente quanto à assistência médico-social,
que é uma das mais apreciáveis e nobres finalidade
dos Institutos de Pensões e Aposentadorias no
nosso país. Aplaudo, de modo especial, a ordem e a
eficiência que observei nos trabalhos da Delegacia
dos Comerciários em Belém, o que reflete a
capacidade e o devotamento do Doutor Ernani
Moreira Rocha que tão bem a dirige, auxiliado por
funcionários zelosos e inteligentes, em meio dos
quais tive o grato ensejo de encontrar antigas alunas
minhas da Escola Normal do Pará, e excomerciários, meus velhos e estimáveis conhecidos.
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Belém, 8 de julho de 1948. Bianor
Penalber; Chefe de Divisão do Ministério do
Trabalho.
"Como funcionário do quadro do Instituto
dos Industriários na Delegacia do Pará, desde a
sua instalação em janeiro de 1938, tenho tido
contato constante com a Delegacia congênere
do Instituto dos Comerciários e posso afirmar,
plena e conscientemente, pelo que me tem sido
dado observar durante êsse longo período,
que o referido Instituto nunca atravessou uma
fase de tanta operosidade, disciplina, ordem
e eficiência como a que tem experimentado
sob a direção de seu atual Delegado, Dr. Ernani
Rocha.
Sob o influxo de sua capacidade de trabalho,
de seu dinamismo e de seu espírito empreendedor,
a Delegacia do Instituto dos Comerciários no
Pará tem inegàvelmente cumprido integralmente
suas relevantes finalidades, com o que está de
parabens a grande e operosa classe comerciaria
dêste Estado.
Belém, 14 de agôsto de 1948. – Laurenio de
Paiva Dias Ferreira, Delegado do I. A. P. I.
Telegramas recebidos do Agente do Instituto
em Santarém e do Senhor Delegado do Sesc em
Belém.
Dr. Ernani Rocha – Instituto Comerciários –
Belém – número 21 Serviço Social Comércio
por seu Delegado Estadual tem prazer saudar
cordialmente estimado amigo quem agradece
tôda
cooperação
facilidades
entrosamento
entre IAPC Delegacia SESC neste Estado pt Faço
votos
prosperidade
digno
Delegado
cuja
administração foi tão profícua aos interêsses
Instituto. Cordiais saudações pt Delegado Estadual
SESC.
Memorial enviado ao Presidente do Instituto
pelos servidores da Delegacia no Pará ao terem
ciência, pela imprensa local, da dispensa do Dr.
Ernani Moreira Rocha, do cargo de Delegado
daquêle órgão.
Exmo. Sr. Dr. Presidente do Instituto dos
Comerciários.
Os servidores da Delegacia no Pará,
infra-assinados,
tomando
conhecimento
de
um despacho telegráfico de ontem datado
e publicado na "Fôlha do Norte", no qual é dito
que o Delegado dêste O. L., senhor doutor Er-

nani Moreira Rocha, será substituído, pedem vênia,
muito respeitosamente, para expor a V. Ex.ª o
seguinte:
Não podem os infra-assinados entrar na
apreciação dos atos da alta administração do Instituto,
mas podem, com sinceridade, relatar a Vossa
Excelência o que pensam acêrca do atual Delegado.
O Dr. Ernani Rocha, admitido como 3º
escriturário, chegou a atingir a alta função de
Delegado da Presidência, por sua tenacidade, por
seu esfôrço, por seu interêsse pelas coisas do
Instituto, havendo, antes de chegar a êsse pôsto,
passado pelo crivo de outras funções, em que era
necessário o senso administrativo, aliado à
capacidade de trabalho, ao interêsse e à bôa
vontade.
Assim é que foi Chefe da Seção de
Fiscalização neste Estado e na Delegacia do Distrito
Federal, tendo ainda exercido funções na A.C.
O Dr. Ernani Rocha, aqui, com mentalidade
môça e com espírito de estética, remodelou a
Delegacia, não só para dar-lhe aspecto atraente
como para facilitar os serviços dos servidores, a
intercomunicação entre as Seções e a comodidade
do público.
Com sua lhaneza de trato, tem-se tornado
simpático a grêgos troianos, sem encarar côr política,
crença religiosa ou estalão social.
Resultado dêsse savoir-faire é que os serviços
tem sido desenvolvidos eficientemente.
A Delegacia, entretanto, que está colocada em
9º lugar na previsão, tem-se mantido, pelo menos
desde Janeiro de 1948, em 10º lugar na
arrecadação, apesar de tôdas as dificuldades para a
cobrança no interior, decorrente da falta de
transportes ou da dificuldade dos mesmos.
O Sr. Dr. Ernani tem-se esforçado, e os infraassinados o sabem, pelas vêzes que tem descido às
Seções, para incentivar a arrecadação, demonstrando
a necessidade de empenho para fazê-la subir.
Têm-se esforçado pelo desenvolvimento dos
outros setores, Benefícios, Aplicação de Fundos,
Contabilidade, etc.
Diversos fatores, que independem de sua
vontade, e que se estendem não só por todo o
Território Nacional, como por outros países, –
especialmente o enorme custo da vida, – têm
influenciado para que seus desejos não tenham
realização completa.
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Por outro lado, nas relações com os demais
servidores, sabe ser justo, se bem que enérgico.
E, por isso, por suas qualidades de Chefe, que
o sabe ser, que os infra-assinados vêm dar a V. Ex.ª,
de público, um testemunho de quanto lhe merece o
Sr. Dr. Hernani Moreira Rocha, a quem não
desejariam ver afastado desta Delegacia, já por ser
filho da terra, já por ser um antigo colega, já por
julgarem, se o podem fazer, merecedor de continuar
à testa da mesma.
Não ignoram os infra-assinados os múltiplos e
complexos problemas que assoberbam o tempo de
que Vossa Excelência dispõe; entretanto, confiados
no seu alto descortínio e na bôa vontade que lhe é
apanágio, submetem estas considerações à sua
preciosa atenção, invocando os seus áureos
suplementos.
Belém, 17 de setembro de 1948. – Delmar
Almeida Cavalcante. – Silvino Valente do Couto
Junior. – Antonia Pereira Andrade. – Maria Antonieta
Alves Leal. – Marina Machado. – Eunice Castro de
Andrade. – Lauro Lino Tenorio Couto. – Carlos
Alberto Damasceno Flores. – Hilda Alencar de
Seixas. – Irani Louise Esquiroz Coelho. – Talisman
da Silva Manito. – Oscar Cesar Saltão. – José
Caetano Ribeiro da Silva. – Léa Oliveira Penna. –
Altair Meneses Erse. – Sara Pena Teixeira. – Maria
Sulamita Coimbra. – Elza Lima de Figueiredo. –
Joaquim José Teixeira. – Ana Garcia Barroso. –
Edwiges Bisi dos Santos. – Georgina Pereira de
Souza. – Lydia Lédo. – Antonieta Moreira Mota. –
Teresinha de Jesus Darwich.– Celia Raio Pinheiro. –
Amelia Reis Ferreiro. – Juliana Freitas Bevilaqua. –
Daisy Vale Veiga Videira. – Arzuila Almeida
Cavalcante. – Rubens Oriente de Arruda. – Benedito
José Santana. – Wilson S. Bastos. – Arnaldo Auto
Figueiredo. – Olavo Cordeiro. – Maria Malvina da
Rocha Pena. – Wilson de Morais Nobre. – Maria de
Nazaré Menezes. – Francisco Miguel Rodrigues. –
Maria de Lourdes Castilheiro. – Edgar Tavares
Cardoso. – Ireneo de Carvalho Pequeno. –
Waldemar Pinheiro dos Santos. – Isabel Salviano
Silva. – Paulo Bentas de Carvalho. – Maria Lucia
Avelar Gusmão. – Reinado Lima. – José Maria Cruz.
– Eloy Monteiro Alves. – Antonio de Alencar Seixas.
– Amilcar Baia Manito. – Raimundo Olavo da Cunha.

– Elvídio Pinheiro Portugal – Arlete da Fonseca
Fernandes Vale. – Alpheu da Costa Aguiar.
Telegramas passados ao Presidente do
Instituto, Presidente da República e Ministro do
Trabalho, pelos diversos Sindicatos do Pará.
Câmara Federal – Rio.
Deputado Lameira Bittencourt – Fôlha Notícia
hoje Doutor Ernani Rocha, Delegado Instituto
Comerciários será dispensado pt Será desastrosa
para nossa classe essa destituição pelo que
Sindicato Empregados Comércio Belém meu
intermédio solicita envide esforços para desfazer ou
impedir consumação êsse ato pt Sindicato vg
Associação Comercial Sindicato Patronal Retalhista
vg Sindicato Empregados Hotéis estão telegrafando
também Presidente Dutra vg Presidente Instituto vg
Ministro Trabalho pt Saudações – João Ewerton do
Amaral Presidente.
Presidente do Instituto Comerciários – Rio.
Doutor Remy Archer – Jamais Sindicato
Empregados Comércio Belém apelou aos interêsses
do Instituto sem que fôsse atendido vg
mesmo porque Sindicato vg na função órgão
consultivo do Govêrno vg tem sempre unicamente
defendido causas justas que venham beneficiar
coletividade pt Julgando merecer como já tem
merecido a atenção de Vossa Excelência vg
Sindicato pede vênia para vg face publicação
imprensa que notícia será substituído Doutor Ernani
Rocha vg atual delegado vg manifestar seu desgosto
por essa decisão que veiu alarmar tôda classe pt
Doutor Ernani até hoje foi o melhor delegado para
aqui nomeado e seria desastroso nossa classe sua
substituição que vg com franqueza vg julga
inoportuna e inoperante vg pelo que apela Vossencia
sustar êsse ato pt Agradecendo apresenta
respeitosas saudações – João Ewerton do Amaral
Presidente.
Rua Imperatriz 67 – Recife.
Presidente Confederação dos Empregados
do Comércio Norte et Nordeste – Comunico
projetam
dispensar
Doutor
Ernani
Rocha
cargo Delegado Institui Comerciários Pará o
que certamente trará prejuízos desvantagens
classes sindicalizadas sujeitas regime comerciários
visto dito delegado merecer das mesmas tôda
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consideração apreço pela maneira enérgica
mas justa como atende estuda resolve todos
casos
sujeitos
sua
apreciação
pelo
que
consideram lamentável inoportuna sua substituição
pt Apelo Vossência nome Sindicato Empregados
Comércio Belém sentido interferir junto Calixto
Ribeiro fim obstar tal ato pt Agradecendo saudo
cordialmente pt – João Ewerton do Amaral
Presidente.
Rio – Distrito Federal.
Iapeciário Para Presidente Remy Archer –
Tendo chegado conhecimento êste Sindicato
possível exoneração Doutor Ernani Rocha cargo
Delegado IAPC neste Estado vg pedimos permissão
para apelar alto espírito justiça Vossência para que
referido funcionário permaneça frente Delegacia
Pará onde vem desempenhando cargo alto espírito
patriótico vg satisfazendo anseios classes vinculadas
Instituto pt – Mario Viana Lopes Presidente do
Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro de
Belém.
Palácio Catete – Rio.
General Presidente Eurico Dutra – Sindicato
Empregados Comércio Belém pede vênia apresentar
Vossência manifestação desgosto por querer alta
Administração Instituto Comerciários dispensar
do cargo atual Delegado Pará fato que certamente
trará prejuízos classes visto como nunca tivemos
melhor Delegado aqui razão por que apelamos
Vossência impedir tal ato tenha realização pt
Respeitosas Saudações pt – João Ewerton do
Amaral Presidente.
Transmito – Rio – Levo conhecimento
Vossência Imprensa pública despacho informando
será
substituído
atual
Delegado
Instituto
Comerciários Doutor Ernani Rocha o que
veiu alarmar tôda classe comerciaria visto
como referido delegado tem agido sempre
acôrdo sindicato atendendo segurados suas
pretensões visando sempre desenvolvimento
sua delegacia redundando benefício comerciários
locais pt Sindicato Empregados Comércio Belém
vg por meu intermédio vg solicita intervenção
Vossência fim não se consume êsse ato que
vg certamente vg prejudica tôda classe pt
Respeitosas Saudações – João Ewerton do Amaral
Presidente.
Iapeciário para Presidente – O Sindicato dos
Logistas ao ter conhecimento da dispensa do Delegado

Doutor Ernani Rocha sente-se no dever de
comunicar a Vossa Excelência vg que referido
servidor em contato com a nossa classe sempre se
manteve com lisura vg honestidade et grande
espírito Colaboração pt Cordiais Saudações pt –
Pedro Alvares Presidente.
Além dos telegramas acima descritos,
telegrafaram ao Sr. Presidente do I.A.P.C., a
Associação Comercial e o Sindicato Patronal
Trabalhista.
Publicações feitas pela imprensa convidando para
assistir à posse do novo Delegado
"FOLHA DO NORTE
TOMOU POSSE O NOVO DELEGADO DO IAPC
Como decorreu a cerimônia da manhã de hoje
– Discurso proferidos pelos Srs. Demócrito Noronha
e Ernani Rocha.
Realizou-se, às 11 horas, a posse do Dr.
Demócrito Noronha, na delegacia regional do Instituto
de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários. À
solenidade
compareceram
várias
pessoas,
destacando-se grande número de elementos do Partido
Social Trabalhista e diversos políticos oposicionistas,
entre os quais anotamos os Deputados Prisco dos
Santos, Graciano Almeida, Licurgo de Castro, Juvêncio
Dias, Dr. Abel Martins e o diretor regional dos Correios
e Telégrafos, Dr. Tibiriçá Carvalho.
Relatório do Dr. Ernani Rocha
Antes de conceder a posse ao seu substituto,
fêz uso da palavra o Doutor Ernani Rocha, delegado
exonerado, que fêz amplo relatório das suas,
atividades no decorrer dos anos de 1946 a 1948. S. S.
expôs a situação precária em que encontrou aquela
autarquia e os melhoramentos nela introduzidos, bem
avultados, que, disse serem produtos da cooperação
de todos os servidores. Finalizando, agradeceu as
atenções que sempre os funcionários lhe haviam
dispensado, colocando-se à disposição dos mesmos,
no Distrito Federal, onde vai servir.
Posse do Dr. Demócrito Noronha
Em seguida o Sr. Wilson Nóbrega
anunciou que ia ser lido, para depois, ser assinado,
o têrmo de posse. Uma funcionária do
Instituto, senhorinha Maria de Nazaré Medeiros,
procede à leitura do documento que depois foi
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assinado pelo Dr. Demócrito Noronha, que ao fazê-lo
foi saudado por uma salva de palmas.

EMPOSSADO O SR. DEMÓCRITO NORONHA
COMO DELEGADO DO I. A. P. C.

Discurso do empossado

Choraram os funcionários despedindo-se do
Sr. Ernani Rocha – Os oradores.

Após, o Dr. Demócrito Noronha fêz rápido
discurso, em que começou dizendo que a sua
nomeação, feita pelo Presidente Eurico Gaspar
Dutra, fôra por indicação do Senador Victorino Freire
e pelo Deputado João Botelho, ambos do Partido
Social
Trabalhista.
Acentuou
que
tinha
recomendações especiais para dirigir aquela
autarquia, porém, esperava contar com a
colaboração de todos os funcionários, com
dedicação idêntica à prestada ao Doutor Ernani
Rocha, a fim de que pudesse prosseguir nos
trabalhos que vêm sendo executados com êxito.
Passou, em seguida, a elogiar as realizações do
seu antecessor, exaltando sua capacidade de
trabalho e integridade moral. Fêz questão de frisar
que a demissão do Dr. Ernani não fôra motivada por
ato que abalasse o seu patrimônio moral.
E, concluindo, referiu-se à política do Presidente
Dutra, que procura governar sem distinguir cor
política,
colocando
à
frente
dos
cargos
administrativos homens de diferentes partidos, fato
êste que o tornava o presidente de todos os
brasileiros.

Tomou posse hoje, no cargo de delegado do
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Comerciários em nosso Estado o Sr. Demócrito
Noronha, recém-nomeado para essas funções.
A cerimônia que se realizou na sede dessa
autarquia contou com a presença de diversas
representações de outros serviços federais, dentre
os quais Sr. Tibúrcio Carvalho diretor dos Correios e
Telégrafos, os Srs. Ovídio Lessa, delegado interino
do Trabalho; representante do SAPS; deputados
Juvêncio Dias, Licurgo Peixoto, Prisco dos Santos,
Graciano Almeida e grande número de pessoas,
principalmente figuras políticas do P. S. T., P. S. P. e
U. D. N.
A palavra do ex-delegado

Inicialmente falou o Sr. Ernani Rocha, que
deixava as funções. Em longa oração explanou as
suas atividades na Delegacia que dirigiu, dizendo das
dificuldades que encontrou e das obras que efetuou
nos diversos setores, inclusive no que diz respeito às
seções de auxílio e amparo aos segurados.
Ao terminar seu discurso, o Senhor Ernani
Outros discursos
Rocha transmitiu as funções que exercia ao seu
Outras
pessoas
ainda
discursaram secretário, Senhor Wilson Nobre, para que êste desse
se regozijando com a posse do novo dirigente posse ao Sr. Demócrito Noronha, o que foi feito.
e lamentando a saída do Dr. Ernani Rocha. Entre
os que discursaram figuram a senhorinha
Fala o Sr. Demócrito Noronha
Celina Rayol Pinheiro, funcionária do Instituto,
Sr. Alfeu da Costa Aguiar, chefe de seção do
Assumindo o cargo, depois de assinar o
Instituto; professor José Rainha, como amigo competente têrmo, o delegado do I. A. P. C.
particular do Dr. Noronha e o Dr. José Teixeira da pronunciou um discurso referindo-se à sua
Costa, em nome da seção local do Partido Social nomeação, e à figura do senador Victorino Freire e
Trabalhista.
do Presidente Dutra.
Elogiou também a atuação do Senhor Ernani
Rocha que disse merecer o aprêço de todos pela
Novos discursos
maneira elevada como sempre se conduziu.
O Dr. Ernani Rocha, fazendo uso da palavra,
Finalizou apelando para que os funcionários
pela, segunda vez, externou o seu agradecimento colaborem na sua gestão, como fizeram com o seu
pelas palavras que lhe haviam sido dirigidas. O Dr. antecessor.
Demócrito Noronha, também, – falando pela
segunda vez, agradeceu a presença de todos, dando
Choram os funcionários
ordem para que os funcionários voltassem ao
serviço.
Falaram,
ainda
os
funcionários
do
Em seguida, os dois delegados, o I. A. P. C., Célia Pinheiro e Alfeu Aguiar,
demissionário e o empossado, receberam os a primeira, agradecendo a amizade que lhes
cumprimentos das pessoas apresentes.
dedicou o Sr. Ernani Rocha e desejando-lhe
"A Vanguarda".
votos de felicidade, e segundo, fazendo a en-
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trega de um brinde ao ex-chefe e amigo.
Nessa ocasião grande número de funcionários
do I. P. C. C., principalmente senhoritas, deixaram
transparecer aquela amizade que dedicavam ao exxdelegado, chorando ao se despedirem do mesmo.
Saudações
Saudaram ainda o novo delegado o Sr. José
Rainha e José Teixeira, êste último em nome do P.
S. T., elogiando o recém-empossado e o Senhor
Ernani Rocha.
Discurso proferido pelo Delegado Ernani
Moreira da Rocha, ao passar o cargo a seu
sucessor. E' um relato de suas atividades desde
quando assumiu a Delegacia
A Província do Pará.
"Tenho a convicção de que cumpri o meu
dever com fé e entusiasmo"
Afirma o Sr. Ernani Rocha ao despedir-se de
seus antigos subordinados – "O testemunho público
de nosso Estado deve constituir uma convicção do
dever cumprido", declara o Senador Magalhães
Barata.
Ao deixar as funções de delegado do Instituto
dos Comerciários neste Estado, o Sr. Ernani Rocha
recebeu os seguintes telegramas:
Rio – Acuso seu telegrama comunicando
haver passado o cargo de delegado do Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários a seu
substituto recém-nomeado. O meu dileto amigo foi
vítima de um ato de politicagem dos adversários do
P. S. D. e por ser meu amigo. Relegou o presidente
do I. A. P. C. para o lado os inestimáveis serviços
que vinha o prezado amigo prestando ao Instituto
dentro de uma orientação inteligente, capaz e
satisfatória às finalidades do Instituto. Mas não
importa, meu caro. O testemunho público do nosso
Estado, principalmente no meio comerciário, deve
constituir para o amigo uma convicção de
tranguilidade do dever cumprido. O meu amigo é
pessedista e jamais, entretanto sacrificou os
interêsses da repartição que chefiava, usando
da mesma conduta e critério de chefe e
sentimentos de justiça para com todos os
subordinados. Durante cêrca de três anos foi
delegado do Instituto aí e colocou sempre os inte-

rêsses de sua repartição acima dos demais, políticos
ou particulares. E daí, meu amigo, tôdas essas
demonstrações de pesar pelo seu afastamento que
vem recebendo, às quais eu dou a minha
solidariedade. Abraços – Magalhães Barata.
Também do governador Moura Carvalho
recebeu o Sr. Ernani Rocha o seguinte despacho
telegráfico:
Rio – Tendo sabido de sua injusta exoneração
do cargo que o prezado amigo vinha exercendo com
brilho, honestidade e proficiência, envio minhah
solidariedade e os meus agradecimentos por sua
prestimosa colaboração ao meu governo. Abraços –
Major Moura Carvalho, Governador do Estado do
Pará.
Por ocasião da transmissão do cargo de
delegado do Instituto dos Comerciários neste Estado
a seu substituto o Sr. Ernani Rocha proferiu o
seguinte discurso:
"Prezados colegas. Meus senhores.
Como é do conhecimento geral, um ato
recente do Senhor Presidente dêste Instituto,
destituiu-me das funções de delegado que vinha
exercendo desde maio de 1946. E eu, soldado
disciplinado, obedeço às ordens superiores, pronto a
seguir para onde essas mesmas ordens acharem por
bem mandar-me.
Mas, antes de me retirar, desejo como
homenagem à vossa Ieal e íniterrupta cooperação,
demonstrar-vos em breves palavras a minha atuação
no desempenho do mandato que me foi confiado e
que eu, mercê de Deus, tenho certeza de haver
honrado.
Ao assumir a Delegacia, esta se achava quase
que em estado de intervenção, encontrando-se os
serviços irregulares em sua maioria, razão por que
havia vindo um inspetor, que assumiu a Delegacia
interinamente, para recompô-los. Não há negar o
imenso esfôrço feito, pelo mesmo e pelo servidor que
depois respondeu pela Delegacia, para conseguirem
normalizar a situação. Mas, quando cheguei, ainda
sobrenadavam resquícios das anormalidades e púsme, então, com afinco e coragem, apoiado na bôa
vontade da maioria dos servidores, a trabalhar não
só para a atualização dos serviços, como para
o desenvolvimento dos mesmos, em todos os
setores.
Num prédio amplo como êste, havia
angústia
de
espaço
em
algumas.
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secções, ao passo que o mesmo sobrava em outras.
Assim, desde logo, encarando a facilidade que
deviam ter os servidores para o desempenho de
suas funções, o que decorreria de uma correta
intercomunicação entre as seções e encarando a
comodidade dos segurados, procedi a uma
modificação geral na distribuição dos setores, do que
sobreveio mais desafôgo e um aspecto mais atraente
à própria Delegacia.
Dado êsse primeiro passo, cogitei em segundo
lugar de estabelecer a harmonia entre todos, pois
que, conforme se dizia, havia sempre divergência
entre servidores, do que resultava uma tensão
desagradável que repercutia não só aqui como na
Administração Central.
Felizmente encontrei bôa vontade e não me foi
difícil cumprir esta parte que não era do programa,
mas era necessária. .
Notei, ao chegar, que havia disparidade entre
a indumentária das servidoras, ostentando algumas
vestidos ricos, de finos tecidos e trabalhados por
hábeis costureiros, o que custa dinheiro, ao passo
que outras, no bloco da sua modéstia, que aqui vale
quase
por
falta
de
recursos
suficientes,
apresentavam-se com seus humildes vestidos de
algodão. Propus então que tôdas, sem exceção,
usassem capas compridas, o que lhes traria a
vantagem de evitar sujar os seus vestidos, etc.
Conquanto, no primeiro momento, hajam aparecido
algumas pequenas reclamações, o certo é que
depois tôdas aceitaram a sugestão e continuam
usando, sem desdouro, a Capa niveladora.
Ainda, as seções tôdas tinham que servir-se
dos dois únicos serventes que então havia e que
eram insuficientes para o serviço nos diferentes
andares do edifício. Pedi e obtive do Sr. Presidente
autorização para admitir um pequeno grupo de
"boys", que seriam distribuídos pelas diversas
seções para os serviços especiais das mesmas.
Consegui, assim, normalizar os serviços de
andamento de processos e outros, colocando um
boy" em cada seção.
Ainda, com a insuficiência de servidores,
porque nunca a Delegacia teve completo o
seu quadro, aproveitei-me de uma autorização
do Sr. Presidente, que dava aos delegados a
faculdade de admitir, embora a titulo precário, um ou
dois tarefeiros para auxiliarem os serviços,
e consegui admitir vinte e cinco tarefeiros, que to-

dos se acham entre nós, trabalhando eficientemente
e preparando-se para as provas de habilitação ou
concurso que serão o Rubicon a transpor, para que
ingressem definitivamente nos quadros do Instituto.
E mais, sempre visando os altos interêsses do
"monolito inderrocável", como chamou ao Instituto o
Dr. Rezende Alvim, seu primeiro Presidente,
atendendo à necessidade de desenvolver a
arrecadação, indiquei diversos nomes de servidores
ao Sr. Presidente para que fôssem comissionados
como fiscais, e, assim, foram designados os
Senhores Olavo Cordeiro, Benedito Santana,
Rubens Arruda, Pereira Filho e Tavares Cardoso, os
quais, com os outros fiscais, lançaram-se à porfia
para regularizar a situação das emprêsas e da
arrecadação, sendo secundados pelos atuais quatro
cobradores.
Visando sempre o desenvolvimento dos
serviços do Instituto e a distribuição dos
benefícios que o mesmo oferece aos seus
segurados, propus à presidênci a criação de três
agências no interior do Estado – em Santarém,
Bragança e Macapá (Território do Amapá, sob
jurisdição desta Delegacia). O Sr. Presidente achou
por bem autorizar sòmente duas agências. A de
Santarém, já foi instalada e acha-se funcionando
regularmente, correspondendo aos fins para que foi
criada. A de Macapá ainda não o foi, por dificuldades
de achar-se uma casa onde possa funcionar.
Encontra-se, lá entretanto, um fiscal tratando do
assunto e já foi nomeado pelo Senhor Presidente a
agente, que é a nossa excelente colega Altair
Menezes Erse.
No S. A. M. (Serviço de Assistência Médica)
funciona um só médico, que, muitas vêzes não tem
tempo de atender num só dia a todos os segurados
que se apresentam para exames, seja de revisão, ou
para auxílio pecuniário, ou para o serviço de
aplicação de fundos, etc., não podendo, por isso,
fazer visitas domiciliares, pelo que contratei um
médico visitador, para comodidade dos servidores,
quando doentes.
Procurando unir o útil ao agradável, para
comodidade dos servidores, promovi a fundação
de uma "Cooperativa de Consumo", - a qual
teve vida efêmera pela má compreensão de alguns
e pela displicência de outros entregando-se
o seu acêrvo ao leprosário, e de uma
"Biblioteca" que deveria crescer paulatinamente, com
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mensalidades módicas, pagas pelos servidores, mas
que ontem soube ser idéia da diretoria que para a
mesma fôra designada, adiar a realização da
iniciativa.
Atendendo ao espírito religioso dos servidores,
promovi
a
celebração
da
"Páscoa
dos
Previdenciários", fato que se realizou pela primeira
vez neste Estado, no mesmo tomando parte os
servidores dos diversos Institutos e Caixas de
Previdência, honrados com a presença de S. Ex.ª
Reverendíssima o Sr. arcebispo e do Secretário
geral do Arcebispado, que acaba de ser nomeado
bispo do Amazonas.
Um dos grandes e mais acalentados sonhos
que enchiam a alma e o coração dos comerciários
era ter seu "edifício-sede e seu ambulatório", aqui,
coisas que sòmente estavam sendo realizada no sul
do País, o que, aliás, é compreensível, quer pela
grande população que lá existe, quer pela avultada
arrecadação que as Delegacias sulinas fazem. Mas,
tanto fiz, tanto pedi, que tive a satisfação de ver
autorizada no próprio edifício-sede já então iniciado.
E aí o tendes firme, grande, majestoso, pleno
de amplas salas e de numerosos pavimentos, pronto
para satisfazer às necessidades dos segurados. Em
alguns dos andares de uma ala será a Delegacia; em
alguns dos andares de outra ala será o Ambulatório,
para cuja instalação já lá se encontram máquinas,
utensílios, medicamentos, materiais de tôda a sorte,
no valor de alguns milhões de cruzeiros. As outras
dependências, inclusive dezoito apartamentos, serão
para alugar, de preferência, aos segurados.
Para o serviço do Ambulatório, que terá doze
clínicas especializadas, farmácia, laboratório, serviço
de enfermagem; etc., serão nomeados médicos, que
já fizeram concurso e foram aprovados bem como
farmacêuticos, enfermeiros e mais pessoal
necessário.
Para completar a alta objetividade do
Ambulatório, consegui, com permissão do Sr.
Presidente, entrar em acordo com o Hospital
Marítimo,
onde
ficarão
permanentemente,
reservadas vinte camas para os nossos segurados,
inclusive dois quartos para parturientes.
E como para edifício novo, faz-se mister
mobiliário novo, consegui autorização do Sr.
Presidente para mandar confeccionar o mobiliário
padronizado, como determinam os regulamentos.

Era pensamento do Sr. Presidente inaugurar o
Ambulatório talvez até o dia 30 de março, no máximo
que é o dia dedicado ao Empregado do Comércio,
aquêle pelo qual e para o qual foi criado o Instituto
dos Comerciários. Foram por mim tomadas tôdas as
providências para que o desejo do Sr. Presidente, ao
encontro do desejo dos sindicatos e dos segurados
em geral, seja uma realidade nesse grande dia, que
nos faz evocar muita luta, muita amargura e
também muita alegria. Oxalá não haja nenhum
impedimento.
Para comemorar também o fato, que deve
ficar lídimo, sobranceiro, nos anais do Instituto,
mandei confeccionar retratos dos Srs. Presidente da
República, dos presidentes efetivos do Instituto e
também dos delegados efetivos – galeria que deverá
ser inaugurada no dia em que for inaugurado o
prédio.
Passando dessa ordem de considerações para
outras, devo dizer-vos que nenhum setor da
administração ficou descurado, procurando eu,
sempre de acordo com os Srs. Chefes e com os
servidores responsáveis pelos serviços, solucionar
todas as questões que acaso surgiam.
E' fácil fazer um cotejo dos serviços quando
assumi o cargo com os mesmos serviços agora que
vou deixar-vos.
A previsão para a arrecadação em 1946 era
de Cr$ 550.000,00, mensais e agora é de Cr$
800.000,00.A arrecadação naquela época era mais
ou menos de Cr$ 450.000,00 e agora a média é de
Cr$ 700.000,00, tendendo sempre a subir.
No setor de benefícios constata-se sensível
aumento de volume nos paramentos, em
consequência também de haver-se estendido aos
mais longinquos rincões do nosso Estado ação do
Instituto, através dos correspondentes.
Na "Seção de Aplicação de Fundos", que foi
autorizada a funcionar em 1941, a Delegacia fêz a
encampação e uma pequena hipoteca, em 1942, no
valor de Cr$ 6.000,00. De então em diante nada
mais se havia feito, sendo até extinta a seção.
Consegui autorização do Senhor Presidente
para fazer funcionar essa seção e assim, em j
unho foi a mesma instalada. Nesse ano,
1946, com todos os entraves que ainda
surgiam, fizemos uma operação imobiliária no
valor de Cr$ 50.000,00. Em 1947 fize-
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mos operações no valor de Cr$ 1.400.000,00 e, em
1948, até agora Cr$ 1.300.000,00, o que soma Cr$
2.700.000,00 de operações realizadas e pagas.
Encontram-se na Administração Central, para serem
homologados, processos no valor de Cr$
1.070.000,00 e em carteira, ainda pendentes, no
valor de Cr$ 711.000,00, o que somado dá um total
de Cr$ 4.481.000,00 apesar de haverem surgido
alguns derrotistas, muito conhecedores do assunto,
que escreveram que só queríamos palácios e nada
mais fazíamos ... Entretanto, o movimento da
Carteira Imobiliária atingiu a Cr$ 5.500.000,00, se se
quiser considerar os processos que, por fás ou por
nefas, por desistência ou por inviabilidade, não
puderam ter andamento.
Dada a procura de habitações e a
necessidade dos segurados, êsse movimento teria
sido muito maior, se, por ordem superior, não
houvessem sido suspensas as operações. Há
centenas de candidatos aguardando anciosos a
reabertura da carteira.
O mesmo ocorre com a Carteira de
Empréstimos Simples, que direi, para não ser prolixo,
que fêz duzentos e noventa e cinco empréstimos no
valor de mais de um milhão de cruzeiros, estando
agora, também suspensa, de ordem superior, desde
abril e até ulterior deliberação. E também há uma
multidão de candidatos sofrendo as aperturas da
vida e... esperando a reabertura da Carteira.
No afan de desenvolver o serviço imobiliário,
solicitei ao govêrno do Estado terrenos para
construção e foram doadas duas quadras, entre as
Travessas Quintino Bocaiúva e Ruy Barbosa e ruas
Mundurucús e Caripunas, numa área total de
23.266m2, cujas plantas e mais documentos já se
encontram na Administração Central.
Mesmo saindo da minha função de delegado,
mas como representante da Fundação da Casa
Popular, da qual é Superintendente um alto
funcionário do Instituto, promovi junto ao
Senhor
Rodolfo
Chermont,
digno
Prefeito
de Belém, a cessão de uma área àquela Fundação,
havendo
S.
Excelência
com
sua
larga visão e desejoso de ver ampliado e povoado
o maior trecho possível, de sorte a amparar
os
trabalhadores
de
menores
recursos,

doou uma faixa de terra de 119,000 metros
quadrados na qual serão construídas, de início, cem
ou mais casas a preços populares.
Em resumo, e para não cansar-vos mais, os
serviços em geral estão em dia, devendo ressaltar o
Registro de Contribuições que, conforme sei, em
quase todas as Delegacias se encontra atrasado.
As relações que mantive durante a minha
gestão com as autoridades, as instituições
congêneres, associações patronais e sindicatos,
sempre foram as mais cordiais possíveis, trazendo
para a Delegacia um ambiente de prestígio que
decorria dessa mesma cordialidade e da sinceridade
com que sempre pautei todos os meus atos.
Exposta assim, ligeiramente, a minha gestão,
devo declarar-vos que me sinto satisfeito, porque
tenho a convicção de que cumpri o meu dever
sempre com fé e entusiasmo.
Declaro-vos mais que se o pude fazer, eu o
devo à vossa cooperação e à harmonia de vistas
com que também cumpristes o vosso.
Agradeço-vos,
por
isso,
a
preciosa
colaboração que me destes e que ficará sempre
imorredoura em minha memória.
E agora, prezados colegas, que acabo, sem
tropos, mas com verdade, de expôr-vos os atos
principais de minha gestão, cientifico-vos, apesar de
já o saberdes, que o ilustre Sr. presidente, por
motivos que sòmente ele sabe, destituiu-me das
funções de delegado, nomeando para substituir-me o
Senhor Dr. Demócrito Rodrigues de Noronha,
Bacharel em Direito, antigo jornalista, ex-procurador
do I. A. P. E., T.C. e atual Presidente do Partido
Social Trabalhista aqui.
Ao Sr. Wilson Nobre, aqui presente, transmito
de acôrdo com as determinações do Sr. Dr.
Demócrito Noronha o cargo de Delegado para o qual
foi nomeado.
E nessa transmissão que faço, entrego
também, por escrito, a deposição dos cargos que os
diversos chefes me entregaram. E repito a todos os
meus agradecimentos pela cooperação que me
prestaram, augurando-lhes tôda a sorte de
felicidades e pondo-me à disposição de todos na
Delegacia do Distrito Federal para onde fui
transferido".

137.ª Sessão, em 7 de Outubro de 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. PLINIO POMPEU, 4º SECRETÁRIO E NEREU RAMOS, PRESIDENTE
As 14,30 horas comparecem os Senhores
O Sr. 1º Suplente (servindo de 1º . Secretário)
Senadores:
lê o seguinte:
Severiano Nunes.
Augusto Meira.
EXPEDIENTE
Victorino Freire.
Evandro Vianna.
MENSAGENS
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
N° 250 – 1948
Ribeiro Gonçalves.
Plino Pompeu.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Ferreira de Souza.
Federal.
Adalberto Ribeiro.
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Vergniaud Wanderley.
Nacional que concede isenção de direitos de
José Americo.
importação e taxas aduaneiras, inclusive impôsto de
Novaes Filho.
consumo, para material destinado ao Instituto de
Apolonio Sales.
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo,
Maynard Gomes.
tenho a honra de restituir a Vossa Excelência dois
Cícero de Vasconcelos.
dos respectivos autógrafos.
Aloysio de Carvalho.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1948. –
Pereira Moacyr.
EURICO G. DUTRA.
Henrique de Novaes.
– Ao Arquivo.
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Nº 251 – 1948
Andrade Ramos.
Mello Vianna.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Levindo Coelho.
Federal.
Rodolpho Miranda.
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Euclydes Vieira.
Nacional que concede isenção de direitos de
Pedro Ludovico.
importação e taxas aduaneiras, inclusive imposto de
Alfredo Nasser.
consumo, para material destinado ao Instituto de
Filinto Muller.
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo,
Roberto Glasser.
tenho a honra de restituir a V. Ex.ª dois dos
Arthur Santos.
respectivos autógrafos.
Ivo d'Aquino.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1948. –
Lucio Corrêa.
EURICO G. DUTRA.
Salgado Filho. (34).
– Ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presente
34 Srs. Senadores. Havendo número legal
está aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da
ata.
O Sr. Lucio Correa (Servindo de 2º
Secretário) procede à leitura da ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.

Nº 252 – 1948
Excelentíssimo Sr. Presidente do Senado
Federal.
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nacional que autoriza a abertura, pelo Ministério
da Fazenda, do crédito especial para pagamento
de
juos
de
apólices
da
Divida
Públi-
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ca Interna, tenho a honra de restituir a Vossa do Estado do Rio Grande do Sul, tenho a honra
Excelência dois dos respectivos autógrafos.
de restituir a Vossa Excelência dois dos
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1948. – respectivos autógrafos.
EURICO G. DUTRA. – Ao Arquivo.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1948 –
EURICO G. DUTRA. – Ao Arquivo
Nº 253 – 1948
Telegramas:
Excelentíssimo Sr. Presidente do Senado
Federal.
– Dos presidentes dos diretórios do
Havendo sancionado o Decreto do Congresso PSP, UDN, e PST, do Estado ao Pará,
Nacional que concede isenção de direitos de comunicando agressão de que foram vitimas
importação e taxas aduaneiras para material dois membros da Assembléia Legislativa do
destinado ao Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho no mesmo Estado.
Estado de São Paulo, tenho a honra de restituir a
– Inteirado.
Vossa Excelência dois dos respectivos autógrafos.
– Do presidente da Câmara dos
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1948. – Vereadores de Belém, Estado do Pará,
EURICO G. DUTRA. – Ao Arquivo.
apresentando votos de congratulações pela
iniciativa do Sr. Presidente da Republica sôbre a
N. 254 – 1943
aquisição de refinarias para exploração do
petróleo.
Excelentíssimo Sr. Presidente do Senado
– Inteirado.
Federal.
São lidos, e vão a imprimir os seguintes
Havendo sancionado o Decreto ao Congresso pareceres:
Nacional que concede isenção de direitos e taxas
aduaneiras para material destinado ao Instituto de
PARECER
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo,
tenho a honra de restituir a V. Ex.ª, dois dos
Nº 1.029 – 1948
respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1948. –
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre
EURICO G. DUTRA. – Ao Arquivo.
Veto nº 47, de 1948.
Relator: Senador Olavo Oliveira.
Nº 255 – 1948
1) E' do seguinte teor o Projeto de Lei nº
59, da Câmara dos Vereadores do Distrito
Excelentíssimo Sr. Presidente do Senado Federal:
Federal.
"A Câmara do Distrito Federal resolve:
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Artigo único. Para efeito de cobrança do
Nacional que autoriza a abertura, pelo Ministério da impôsto
de
transmissão
de
propriedade
Educação e Saúde, de crédito especial para imobiliária inter-vivos, o valor do imóvel
pagamento da publicação dos Anais da IV edificado, será, na compra e venda, o valor
Conferência Regional de Tuberculose", tenho a declarado na guia, desde que não inferior ao
honra de restituir a Vossa Excelência dois dos valor padronizado do terreno, nem a doze vezes
respectivos autógrafos.
o valor locativo, revogadas as disposições em
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1948. – contrário".
EURICO G. DUTRA. – Ao Arquivo.
2) O Sr. Prefeito do Distrito Federal vetou
o projeto, com os fundamentos abaixo
Nº 256 – 1948
transcritos:
"6 – O mais justo é manter a norma geral
Excelentíssimo Sr. Presidente do Senado até aqui em uso, não se compreendendo critério
Federal.
diferente
de
tributação
para
as
Havendo sancionado o Decreto do Congresso diversas espécies de transmissão de bens interNacional que concede isenção de direitos de vivos.
importação e taxas aduaneiras para material
7
–
Por
outro
lado,
a
medida
destinado ao Serviço de Rádio Patrulha consubstanciada
no
projeto
viria
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desfalcar, de modo apreciável, a receita
orçamentária da Prefeitura, cujos encargos no
ano próximo serão acrescidos de cerca de
quatrocentos
milhões
de
cruzeiros,
soma
correspondente ao aumento de vencimentos do seu
funcionalismo".
3) Presentemente, como esclarece o veto, o
impôsto de transmissão, na compra e venda, é o
declarado na guia, desde que não inferior ao valor
padronizado do terreno, nem ao produto de vinte
vezes o valor locativo. (Decreto-lei nº 9.626, de 22 de
agôsto de 1946, artigo nono, letra B, "forma geral de
avaliação teórica dos bens a transmitir, quer se
trate de doações, doações em pagamento,
arrematações ou outras maneiras de transferir a
propriedade".
4) A Lei Orgânica do Distrito Federal (Lei nº
217, de 15 de janeiro de 1948), prescreve:
Art 14
§ 3.º Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou
em parte, inconstitucional ou contrário aos interesses
do Distrito Federal ou da União, vetá-lo-á, total ou
parcialmente,
dentro
de
dez
dias
úteis,
contados daquele em que o tiver recebido, e
comunicará, no mesmo praso, aos presidentes do
Senado e da Câmara dos Vereadores, os motivos do
veto.
5) O fundamento do veto é a injustiça do ato
legislativo em apreço, o qual não lhe pode
servir de base legal, conforme o texto expresso
do art. 14, § 3º, da Lei nº 217, de 15 de janeiro de
1948.
O desfalque na Receita da Prefeitura,
decorrente da aludida injustiça é uma tese
meramente opinativa, e não a violação dos
interesses do Distrito Federal, como exige cara o
veto o citado diploma legal.
Ao contrário, pensam muitos – e nêste
número nos incluimos, que a minoração
do impôsto determinará o aumento do número
de vendas de prédios, de onde advirá a
elevação das rendas da Prefeitura, ou pelo
menos a conservação do seu volume na referida
verba.
6) O projeto em foco, convertido em lei, ainda
tem a inconteste vantagem de facilitar, de algum
modo, a solução da agônica crise de habitação,
reinante na Capital da República.

E' sabido ser a aquisição de imóvel o meio
mais prático, no momento, da obtenção de casa, e a
baixa do impôsto vem abrir maior oportunidade à sua
realização. O legislador deve visar sobretudo os
interêsses do povo.
7) Pelos motivos expressos, somos pela
rejeição do veto.
Sala das Comissões, em 4 de outubro de
1948, – Waldemar Pedrosa, Presidente. – Olavo
Oliveira, Relator. – Arthur Santos. – Vergniaud
Wanderley. – Filinto Müller. – Aloysio de Carvalho, –
Lucio Correa.
PARECER
Nº 1.030 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 308, de 1948.
Relator: Senador Filinto Müller.
O Projeto de Lei da Câmara número 306, de
1948, autoriza o Poder Executivo a permutar terreno
do Domínio da União com outro pertencente às
Faculdades Católicas.
O objetivo do Projeto é permitir àquelas
Faculdades a construção de sede em que se
instalem condignamente de forma a assegurar-se
maior eficiciência ao ensino nelas ministrado.
Como é sabido, a Universidade Pontifícia,
conjunto das Faculdades Católicas, tem tido rápido
desenvolvimento, e, ainda êste ano, foi acrescida de
um Instituto de Direito Comparado e de uma Escola
Politécnica.
Desnecessário é dizer – por está no
conhecimento de todos – o elevado papel que a
Universidade Pontifícia vem desempenhando na
difusão do ensino superior entre nós.
Precisando ampliar suas instalações, pediu ao
Govêrno a troca do terreno que anteriormente lhe
fôra concedido por outro que melhor satisfaz àquele
objetivo.
Fundamentando tal pedido, afirmava o grande
e saudoso Reitor Padre Leonel Franca em oficio
dirigido ao Sr. Presidente da República:
"Com a autorização que respeitosamente
solicitamos, V. Ex.ª poria um bem nacional a serviço
de um bem comum de largo alcance."
Foi, certamente, atendendo à nobre finalidade
da Universidade Pontifícia e aos inestimáveis
serviços que tem ela prestando ao ensina no Bra-
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sil que a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto
de Lei que autoriza a troca de terrenos pleiteava
Para compensar qualquer diferença na
metragem das áreas a serem permutadas, o Projeto
impõe à Universidade o ônus de conceder
gratuitamente dez por cento de suas matrículas a
alunos pobres, de preferência filhos de operários e
funcionários. Além disso fixa o prazo razoável de
cinco anos para construção dos edifícios destinados
às Faculdades Católicas, bibliotecas e instalações de
desportos que obrigatoriamente deverão ser
construídas no terreno objeto da troca
Cogita, igualmente, o referido Projeto da
doação de um terreno do Domínio da União à
Sociedade de Instrução e Assisténcia do Jardim
Botânico. Esta Sociedade tem por fim prestar
assistência social as classes trabalhadoras
proporcionando-lhes instrução primária e amparo à
infância e à maternidade.
A benemerência da obra já realizada pela
referida Sociedade justifica plenamente a doação.
Em face do exposto opina a Comissão de
Constituição e Justiça pela aprovação do Projeto
contra o qual nada há a arguir quer sob o aspecto da
sua constitucionalidade, quer sob o da juridicidade.
Sala das Comissões, em 23 de setembro de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente – Filinto Muller,
Relator. – Arthur Santos. – Augusto Meira, com
restrições. – Waldemar Pedrosa. – Aloysio de
Carvalho, vencido. – Lucia Correa, com restrições. –
Ferreira de Souza.
PARECER
Nº 1.031 – 1948
Da Comissão de Finanças sobre o Projeto de Lei de
Câmara nº 306, de 1949,
Relator: Sr. Apolonio Sales.
Relato o Projeto de Lei nº 306, de 1948, da
Câmara dos Srs. Deputados.
Refere-se à autorização ao Executivo para que
proceda à permuta de terrenos do Domínio da União
com outro pertencente às Faculdades Católicas.
Esta permuta teria por finalidade a rápida
instalação das ditas Faculdades em prédios a serem
ali construídos com as condições exigidas pelo alto
desenvolvimento do ensino.

Êste projeto veio da Câmara dos Srs.
Deputados, onde sofreu demorado e escrupuloso
exame. Diversas emendas foram aferidas ao projeto
inicial, sendo algumas rejeitadas e outras
incorporadas ao texto ora em apreciação pelo
Senado.
Pelo que se pode, colher na documentação
anexa, já em 1945, fazia um bem argumentado ofício
ao Senhor Presidente da República, o saudoso e
sempre acatado educador o homem de ciência e
virtudes – Padre Leonel França, solicitando de sua
Excelência a concessão que hoje se consubstancia
neste projeto de lei.
Naquele oficio do Reitor das então Faculdades
Católicas, hoje Univesidade Pontifícia, Padre
França, demonstrava a conveniência da permuta e
delimitava os terrenos da própria instituição de que
era diretor, no Jardim Botânico, acentuando que
contavam estas terras com a área global de
22.053,45 metros quadrados. Naquêle oficio
precisava S. Revma. qual o terreno que pretendia, i
e, a área situada na extremidade oposta ao exhospício de alienados, na Praia Vermelha.
Como era mister, a proposta do Reitor das
Faculdades foi objeto de exame do Executivo, tendo
sobre as conveniências puramente comerciais da
mesma opinado o Domínio da União. O parecer do
engenheiro classe J, avaliador do imóvel, opinava
por uma marcante desigualdade do valor dos dois
terrenos a serem permutados, reconhecendo para o
do proponente o valor de Cr$ 5.500.000,00 (cinco
milhões e quinhentos mil cruzeiros) e para o
da União Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de
cruzeiros).
Levado o processo a ser examinado pelo Sr.
Procurador Geral, opinou êste favoràvelmente à
permuta, não sòmente porque reputava a avaliação
do terreno das Faculdades como tendo sido
parcimoniosa, como o provou em face da escritura
de compra da mesma área, cujo registro em cartório
indicava o preço de aquisição por Cr$ 10.500.000,00
(dez milhões e quinhentos mil cruzeiros), como
também porque encontrava na proposta da Reitoria
motivos ainda mais elevados, como o do
cumprimento dos dispositivos do art. 1.128 da Carta
Constitucional então vigente. Sugeria, entretano,
que fosse ouvido o Ministério da Educação, o
que
foi
deliberado
pelo
Sr.
Minis-
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tro da Fazenda, conforme despacho de 25 de
fevereiro de 1946.
No seguinte dos pareceres, no Ministério da
Educação, colhem-se informações diversas em torno
da debatida controvérsia da localização da cidade
universitária, controvérsia que hoje já não mais
existe a julgar pelo que já foi aprovado no
Congresso no tocante a inversões vultosas neste
mister.
Vem agora para apreciação da douta
Comissão de Finanças um projeto de lei que pelos
seus têrmos não interferirá com os resultados desta
controversia, uma vez que se refere a uma simples
autorização ao Executivo para proceder a permuta
de um terreno do domínio da União com um da
Universidade Pontifícia, não determinando quais
êstes terrenos, mas apenas estipulando a
localização de ambos no distrito Federal e
equivalência de prêços.
Sob o aspecto financeiro não há portanto
qualquer objeção a fazer.
Como que para assegurar maiores vantagens
ao Estado, lança êle pelo art. nº 2, letra c do projeto
de lei, na oportunidade da permuta, um pouco dos
próprios
encargos
educacionais
sôbre
a
Universidade Pontifícia, determinando que em face
do favor concedido de uma permuta em têrmos
equivalentes fique ela obrigada a admitir
gratuitamente em seus diversos cursos 10% de
alunos.
Como vêm os Senhores Membros da
Comissão de Finanças, até por êste aspecto
haveria vantagem material para a autorização
proposta.
Simultâneamente, por efeito de emendas que
foram propostas e aceitas na Câmara, foi previsto no
projeto de conceder-se da área permutada 20 mil
metros quadrados à Sociedade de Instrução e
Assistência do Jardim Botânico para fins que
estipula.
Conheço pessoalmente o que se vem fazendo
naquela sociedade, quais os seus propósitos e qual
a capacidade dos seus dirigentes.
Opino
favoràvelmente
à
concessão,
convencido que estou, de que a atuação indireta do
estado no cumprimento de seu dever de amparo e
assistência ao povo desfavorecido da fortuna é muito
mais eficaz e mais econômica.
Assim sendo, sou da opinião que se
deve aprovar o projeto de lei ora em

estudo, nos têrmos em que veio da Câmara dos
Senhores Deputados.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de
1948. – Ivo d’Aquino, Presidente. – Apolonio Sales,
Relator. – Salgado Filho, com restrições. – Santos
Neves. – Ferreira de Souza. – Victorino Freire. –
Alfredo Neves, vencido. – Mathias Olympio, vencido.
– Durval Cruz.
PARECER
Nº 1.032 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre
o Ofício nº S-59, de 1948.
Relator: Sen. Waldemar Pedrosa.
A Comissão de Constituição e Justiça, de
acôrdo com o seu pronunciamento em face de
representação semelhante à contida no Oficio
número S-59-48, determina o seu arquivamento.
O expediente trás uma sugestão a fim de que
seja elaborada uma lei obrigando o depósito
compulsório de pelo menos 20% dos lucros
excessivos no Banco do Brasil, para a constituição
de um fundo destinado ao financiamento da
produção agrícola.
Sala das Comissões, em 4 de outubro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Presidente em exercício
e Relator. – Aloysio de Carvalho. – Arthur Santos. –
Olavo Oliveira. – Filinto Müller. – Vergniaud
Wanderley. – Etelvino Lins.
PARECER
Nº 1.033 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça; sobre
o Veto nº 45, de 1948.
Relator: Sen. Lucio Corrêa.
Ao Projeto nº 181, de 1948, da Câmara dos
Vereadores, que isenta de impostos municipais os
circos explorados por companhias brasileiras, opôslhe veto o Sr. Prefeito do Distrito Federal.
Entende o chefe do Executivo Municipal que a
medida configurada no projeto é inconveniente aos
interêsses do Tesouro pois já são numerosas as
isenções fiscais atualmente em vigor e que reduzem,
de maneira apreciável, a arrecadação da Prefeitura.
Lembra o Sr. Prefeito Municipal que
os
circos
não
se
acham
muito
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onerados pela legislação tributária vigente.
Assim é que o Decreto-lei rúmero 8.303, de 6 de
dezembro de 1945, já os isentou do impôsto de
diversões, quer na parte fixa (função), quer na variável
(selos). Tem redução no impôsto de painéis (Decreto
número 121, de 14 de novembro de 1936) e, além disso,
geralmente se instalam em terrenos, gratuitamente, ou
de baixo aluguel.
O projeto contraria, ao que se vê, os interêsses do
Distrito Federal.
A Comissão de Constituição e Justiça opina,
assim, pela aprovação do veto.
Sala das Comissões, em 4 de outubro de 1948. –
Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. – Lucio Corrêa,
Relator. – Arthur Santos. – Filinto Müller. – Vergniaud
Wanderley. – Aloysio de Carvalho. – Olavo Oliveira.
PARECER
Nº 1.034 – 1948
Da Comissão de Saúde, sôbre o Projeto de Lei
do, Senado nº 32, de 1948.
Relaor: Sen. Hamilton Nogueira.
A Egrégia Comissão de Constituição e Justiça
deu parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado, nº
32, que concede o auxílio de Cr$ 150.000,00 para
custear as despesas do 5º Congresso de Neurologia,
Psiquiatria e Medicina Legal, a realizar-se nesta Capital,
em outubro do corrente ano.
Seguindo o critério adotado por esta Comissão,
em casos idênticos, penso que o referido projeto deve
ser aprovado, tanto mais que, trata-se de um Congresso
no qual serão debatidos problemas do mais alto
interêsse para o bem público.
Sala das Comissões, em 15 de setembro de
1948. – Hamilton Nogueira, Presidente e Relator. –
Pedro Ludovico. – Levindo Coelho. – Pereira Moacyr.
PARECER
Nº 1.035 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei
do Senado nº 32, de 1948.
Relator: Sen. Alfredo Neves.
A Sociedade Brasileira de Neurologia,
Psiquiatria
e
Medicina
Legal
aca-

ba de promover a reunião de um Congresso a
realizar-se, nesta Capital, no corrente mês de
outubro. Será êsse, certamente, mais um certame
médico que promete resultados os mais auspiciosos,
não só para o congraçamento de especialistas em
moléstias nervosas e mentais e ainda médico-legais,
como também para divulgação de conhecimentos e
progressos desses três ramos da medicina,
cada
qual
dêles
da
maior
atualidade,
principalmente, os dois primeiros, da mais acentuada
incidência nos indivíduos de tôdas as atividades
profissionais.
O último Congresso, dêsse gênero científico
realizado, data de 1934. Outros lhe deviam ter
seguido, se não fôra a precariedade financeira,
dessa como de outras sociedades médicas de modo
que a próxima reunião do 5º Congresso Brasileiro de
Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, que conterá
em seu plenário neurologistas, psiquiatras e médicos
legistas de todos os quadrantes do território nacional
é quase um imperativo da época que atravessamos.
Estamos convalescendo de uma conflagração
armada de grande envergadura. Três anos são
decorridos e a humanidade ainda não se libertou da
tensão nervosa que conturbou, exaltou e traumatizou
o sistema nervoso da imensa maioria dos indivíduos
– crianças, homens e mulheres. Nunca se apelou
tanto para a higiene mental como o mais propício
sedativo para tranquilizar a massa humana, jamais
coube ao neurologo ou ao psiquiatra tamanhos
deveres, nem tamanhas responsabilidades. De modo
que agora, nesta próxima reunião de técnicos dessas
especialidades, num Congresso, serão por certo
ventilados, debatidos e resolvidos assuntos da
especialidade do maior interêsse nacional. Ademais,
nesse certame deverão tomar parte também
sumidades médicas estrangeiras, fato que concorre
para
aumentar
de
importância
essa
reunião
de
especialistas
e
assegura
uma
contribuição
valiosa
para
melhores
conhecimentos dêsses três setores da medicina,
ou mesmo para a elevação da cultura médica
nacional.
Assim, pois, os subsídios financeiros para
iniciativas dêsse gênero se enquadram no dever
do Estado de promover o desenvolvimento da
ciência e de amparar a cultura (artigo

– 211 –
174 da Constituição), como bem acentua em seu
parecer o ilustre relator do projeto na Comissão de
Constituição e Justiça. Somos, por isso, de parecer
que o projeto merece o voto do Senado.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de
1948. – Andrade Ramos, Presidente. – Alfredo
Neves, Relator. – Salgado Filho. – Mathias Olympio.
– Durval Cruz. – Vitorino Freire. – Ferreira de Souza.
Santos Neves.

nº 138, de 1948, originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 4
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente
– Cícero de Vasconcelos, Relator. – Augusto Meira.
– Waldemar Pedrosa. – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO AO PARECER Nº 1.037 DE 1948

Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
70, de 1948.
Relator: Sen. Waldemar Pedrosa.
A Comissão de Redação submete ao Senado
(fls. anexa) a redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 70, de 1948.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 4
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Waldemar Pedrosa, Relator. – Cícero de
Vasconcelos. – Augusto Meira. – Ribeiro Gonçalves.

Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
138, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' criado uni cargo isolado de Professor
Catedrático, padrão 27, no Quadro Suplementar do
Ministério da Guerra para ser nele reintegrado o
Professor José Matos de Vasconcelos.
Parágrafo único. Êsse cargo, que será de
provimento efetivo, considerar-se-á extinto quando
vagar.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir um crédito especial de Cr$ 72.000,00 (setenta e
dois mil cruzeiros) para pagar ao aludido funcionário
os vencimentos relativos ao exercício de 1947.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

ANEXO AO PARECER Nº 1.038, DE 1948

PARECER

Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
70, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São considerados quites com o serviço
militar os alunos da 1ª e 2ª séries do curso científico
do Colégio Militar que forem desligados e houverem
tido aproveitamento nos vários ramos da instrução
militar, ficando-lhes assegurado o direito de receber,
desde que tenham completado a idade de 18 anos, o
certificado de reservista de segunda categoria.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nº 1.038 – 1948

PARECER
Nº 1.038 – 1948
Da Comissão de Redação de Leis

PARECER
Nº 1.037 – 1948
Da Comissão de Redação de Leis

Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
276, de 1948.
Relator: Senador Waldemar Pedrosa.
A Comissão de Redação apresenta (fls.
anexa) a redação final do Projeto de Lei da Câmara
nº 276, de 1948.
Sala da Comissão de Redação de Leis,
em 4 de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Waldemar Pedrosa, Relator. – Cícero
de Vasconcelos. – Augusto Meira. – Ribeiro
Gonçalves.
ANEXO AO PARECER Nº 1.038,DE 1948

Redação final ela Projeto de Lei da Câmara nº
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 276, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
138, de 1948.
Relator: Senador Cícero de Vasconcelos.
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
A
Comissão
apresenta
(fls.
anexa) transferir à Prefeitura do Distrito Federal, mediante
a
redação
final
do
Projeto
de
Lei venda ou permuta, os imóveis de propriedade
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da União, situados, nesta capital, à rua do Lavradio
nº 81, e à rua da Relação nº 14.
Parágrafo único. O preço ou valor dos imóveis
será fixado por peritos na forma que o Poder
Executivo determinar.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogagadas as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 1.039 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 369, de 1948
Relator: Sr. Lucio Corrêa.
O Projeto de Lei nº 369, de 1948, da Câmara
dos Deputados, visa à retificação na Lei n. 162, de 2
de dezembro de 1947.
Sob o aspecto da sua constitucionalidade ou
legalidade nada há a arguir.
No mérito, dirá a Comissão de Finanças, à
qual também se acha distribuído o projeto.
Sala das Comissões, em 30 de setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Presidente. – Lucio
Corrêa, Relator. – Ferreira de Souza. – Etelvino Lins.
– Olavo Oliveira. – Arthur Santos.
PARECER
Nº 1.040 – 1948
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 369, de 1948
Relator: Sr. Alvaro Adolpho.
1. O Orçamento Geral para o exercício
corrente, da Lei nº 162 de 2 de dezembro de 1947,
foi promulgado com várias incorreções, na
publicação oficial. Com o fim de corrigir erros de
impressão e transpor uma dotação do Ministério da
Educação e Saúde para o Ministério da Viação e
Obras Públicas, que havia sido consignada naquele,
por engano, quando cabia a êste por se tratar de
serviço peculiar ao mesmo Ministério da Viação, a
Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados
formulou o Projeto, que tomou a referência nº 3691948.
A retificação é necessária, para não ficarem
sem fazer aplicação dotações orçamentárias
destinadas a atender a despesas previstas. Trata-

se apenas de retificar erros de impressão e enganos
para não prejudicar a execuçao do Orçamento, já na
distribuição dos créditos a que se refere o projeto; já
no registro do Tribunal de Contas.
2. Somos pela aprovação do projeto do
Senado.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de
1948. – Andrade Ramos, Presidente. – Alvaro
Adolpho, Relator. – Santos Neves. – Victorino
Freire.– Mathias Olympio. – Apolonio Sales. – José
Americo. – Durval Cruz. – Salgado Filho.
PARECER
Nº 1.041 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 172, de 1948
Relator: Sr. Arthur Santos.
A Câmara dos Deputados votou projeto de lei,
abrindo, pelo Ministério da Fazenda, créditos
especiais para pagamentos à Viação Férrea Rio
Grande do Sul, à Rêde Mineira e a The Gret
Western Brazilian Ral-Comp. St.
Apreciando o Projeto inicial na douta
Comissão de Finanças daquela Casa do Congresso
Nacional assim se pronunciou o Relator, Sr.
Deputado Aliomar Baleeiro:
Pelo Projeto nº 876, os Senhores Adroaldo
Costa e outros nobres Representantes do Rio
Grande do Sul autorizam o Poder Legislativo a
abrir
um crédito de Cr$ 43.349.517,60 para
pagamento a Viação Férrea daquele Estado, em
liquidação de vários débitos do Governo Federal,
desde 1941 a 1947, por transportes, trabalhos,
fornecimentos, despesas e ainda pelo deficit da E. F.
de Jacui.
Como o Projeto me viesse às mãos
sem quaisquer elementos informativos, requeri
ao Sr. Presidente da Comissão de Finanças a
requisição de esclarecimentos que permitissem a
apuração da procedência pelos autores da
proposição.
Feito o expediente pela Diretoria dos
Serviços Legislativos em 8 de novembro de
1947, respondeu o Senhor Ministro da Viação e
Obras Públicas em 6 de abril de 1948, remetendo
volumoso processo, em 2 anexos, nos quais se
baseia para considerar justificada a abertura do
crédito especial objetivado no mencionado projeto
de lei.
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O exame do processo, onde se encontram
contas pormenorizadas e demonstrativos de tôdas as
dívidas da União para com o Estado do Rio Grande
do Sul, leva às seguintes conclusões, em resumo:
a) o Govêrno Federal, pela contabilidade e
arquivos da Viação Férrea do Rio Grande do Sul,
assim como pela palavra do Governador .Walter
John, enfim, por elementos que merecem fé até
prova em contrário, deve aquela emprêsa gaúcha
oficial várias parcelas que atingem à cifra do Projeto,
salvo retificações numa tomada de contas, que
apesar de proposta pelo Govêrno do Estado
interessado, ainda não foi realizada;
b) a despeito da existência de créditos
orçamentários para transportes e outros serviços e
encargos, o Govêrno Federal não satisfaz as dívidas,
muitas das quais já processadas e reiteradamente
cobradas pelo Governador do Rio Grande do Sul, até
em apêlos diretos ao Presidente da República;
c) essa mora de anos, por parte da União, tem
causado os maiores e mais compreensíveis
embaraços à estabilidade financeira dos serviços
ferroviários a cargo do Estado do Rio Grande do
Sul;
d) há precedentes, desde 1929, de
adiantamentos do Govêrno Federal àquela ferrovia
para posterior encontro de contas;
e) no momento, já o débito da União deve ser
maior do que a quantia prevista no projeto,
avolumando-se essa responsabilidade com o tempo,
de modo que a União terá sempre meios de, por via
de compensação, cobrir-se de qualquer excesso que
por acaso venha a pagar.
Em face disso, justifica-se o adiantamento,
ou mais exatamente, o pagamento por conta,
pretendido pelo Estado do Rio Grande do Sul.
E' verdade que como pondera o engenheiro
Arthur Castilho, Diretor do D. N. E. F., em ofício
nº 1.491 ao Ministério, poderia haver margem à
dúvidas e transportes visto com transita nos
Ministérios os processos dentro das fôrças dos
recursos orçamentários. Mas isso, embora possa
ser evitado por simples ordem administrativa aos
vários Ministérios e, afinal corrigido, no encontro de
contas, está obviado, no projeta pela disposição do
art. 4, que manda suspender as contas dos
transportes correspondentes aos anos de 1941 e
1947.

O art. 3º, entretanto, deve ser modificado a fim
de que o adiantamento seja descontado ou imputado
não apenas aos transportes realizados ou a realizar
de 1941 a 1947, mas a ilegível dos e quaisquer
débitos apurados da União para com o Estado do
Rio Grande do Sul.
Nêsse sentido, sugerimos emenda adequada.
Em conclusão, somos de parecer favorável ao
Projeto nº 876, com a modificação que acabamos de
propor.
Posteriormente os deputados José Bonifácio e
Eurico Sousa Leão, respectivamente, apresentaram
emendas ao projeto inicial, estendendo os
pagamentos, o primeiro à Rêde Mineira de Viação,
na importância de Cr$ 20.951.118,50 e o segundo à
The Great Western, of Brazilian Ral. Comp. St., na
importância de Cr$ 2.647.588,00.
A Câmara dos Deputados acolheu as três
sugestões, isto é, o projeto Adroaldo Costa e outros,
e as emendas José Bonifácio e Eurico Sousa Leão,
votando o atual Projeto de Lei nº 172, de 1948, de
abertura de crédito para atender aos pagamentos
respectivos.
Sôbre o assunto devem ser ouvidas as
Comissões de Viação e Obras Públicas e de
Finanças, por se tratar de matéria especializada. – A
de Constituição e Justiça nada argui.
Sala das Comissões, em 19 de julho de 1948.
– Waldemar Pedrosa, Presidente em exercício. –
Arthur Santos, Relator. – Olavo Oliveira. – Augusto
Meira. – Lucio Corrêa. – Etelvino Lins. – Alfredo
Nasser. – Aloysio de Carvalho.
PARECER
Nº 1.042 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 172-48.
Relator: Senador Durval Cruz.
O Estado do Rio Grande do Sul, arrendatário
da rêde da Viação Férrea, de propriedade da União,
apelou para o Govêrno Federal no sentido de lhe ser
fornecido um adiantamento de Cr$ 40.000.000,00,
a ser coberto pelo débito da União para com a
referida estrada e proveniente de serviços por ela
executados e de respon- quisições de transportes
e outros serviços por ela executados e de respon-
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sabilidade federal, débito êste que atingia a
apreciável cifra de Cr$ 43.352.983,60, consoante
levantamento feito em 30 de abril de 1947.
Em 27 de julho o Exmo. Sr. Presidente da
República remetia o processo ao Ministério da
Fazenda "para informar". Encaminhando o
expediente ao Sr. Ministro da Fazenda, Sua
Excelência solicitou lhe fôsse enviado pelo Govêrno
do Rio Grande do Sul um demonstrativo completo
das contas de responsabilidade do Govêrno Federal,
de pagamento pendente.
O Estado do Rio Grande do Sul, atendendo à
solicitação ministerial, encaminhou, em Setembro de
1947, ao Ministério da Viação e Obras Públicas um
amplo memorial, no qual, além de.discriminar as
contas de pagamento em suspenso, anexou os
comprovantes oficiais de que dispunha. Êste
memorial foi apreciado pelo ,Departamento de
Estradas de Ferro, que assim se pronunciou:
"Restituo às mãos de V. Ex.ª o incluso Processo nº
20.632-47 em que o Exmo. Sr. Governador do
Estado do Rio Grande do Sul, prestando
esclarecimentos que lhe foram solicitados em o
telegrama nº CN 1.001 do Gabinete de V. Ex.ª,
reitera os têrmos de seu pedido anterior ao Exmo.
Sr. Presidente da República, no sentido de ser
conseguido um crédito, no mínimo, de Cr$
40.000.000,00 para liquidação de débitos do
Govêrno Federal à Viação Férrea do Rio Grande do
Sul.
"A documentação apresentada pelo Sr.
Governador é ampla e demonstra a meu ver,
satisfatoriamente a necessidade da concessão do
crédito pleiteado; a elegante atitude do Sr.
Governador, propondo a constituição de uma
comissão de tomada de conta, representa mais
uma prova da justeza com que S. Exa deseja
que o assunto seja resolvido. Parece-me que
essa comissão deverá ser constituída, para
fixar definitivamente as importâncias a serem
pagas, mas não se torna necessário esperar os
resultados de seu rabalho para abertura do crédito
especial".
Em 16 de outubro de 1947 o Excelentíssimo
Senhor Ministro da Viação e Obras Públicas em
aviso de nº 1.647 encaminhava ao Ministério da
Fazenda o processo, já em têrmos de ser
definitivamente resolvido.

Nessa altura, a Bancada Federal do Estado do
Rio Grande do Sul, na persuação de que o
adiantamento solicitado pelo Estado pudesse vir a
depender – como efetivamente depende, o teor do
que dispõe o Código de Contabilidade Pública – de
abertura de crédito especial, apresentava um projeto
de decreto-lei abrindo para a Viação Férrea do Rio
Grande do Sul um crédito especial de Cr$
43.352.983,60.
A Comissão de Finanças da Câmara, ao se
pronunciar sôbre o referido projeto, não pôde, desde
logo, opinar, visto o processo não estar
acompanhado da documentação comprobatória do
crédito.
Os Ministérios da Fazenda e da Viação em
exposições de ns. 116 e 433, respectivamente, se
manifestaram favoráveis à solicitação do Rio Grande
do Sul.
O Exmo. Sr. Presidente da República,
entretanto, em despacho data do de 12 de fevereiro
de 1948, determinou que se aguardasse "a
deliberação do Congresso Nacional".
O apêlo formulado pelo Govêrno daquele
Estado sulino aos Ministros da Fazenda e Viação
impressionara, todavia, tão profundamente aqueles
dois titulares, que, não obstante o despacho de 12
de fevereiro, tornaram a expor ao Exmo. Sr.
Presidente da República a necessidade de suprir
aquela ferrovia, excepcionalmente, do adiantamento
solicitado (exposições 190 e 15, respectivamente).
Em 3 de março do corrente ano, a Presidência
da República, sem embargo da manifestação
favorável, embora em caráter excepcional dos
Ministérios da Fazenda e da Viação, não atendeu ao
apêlo do Govêrno do Rio Grande do Sul, por
entender que o adiantamento só seria possível após
a abertura do crédito em andamento no Congresso
Nacional.
Diante dêste despacho, o Exmo. Sr. Ministro
da Viação encaminhou à Comissão de Finanças da
Câmara os documentos que o relator, Deputado
Aliomar Baleeiro, solicitara, conforme se vê do ofício
nº 2.395, de 8 de novembro de 1947.
Só então, ou seja, em março do corrente
ano, o projeto de abertura de crédito retoma
na
Câmara
Federal
seu
curso
normal,
provido, agora, da documentação necessária
e constante do presente processo. Verifica-se
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da leituar do relatório da Comissão de Finanças da
Câmara, que o demonstrativo das contas da Viação
Férrea do Rio Grande do Sul se encontra
plenamente justificado no processo, pois, assim
conclui:
a) o Govêrno Federal, pela contabilidade e
arquivos da Viação Férrea do Rio Grande do Sul,
assim como pela palavra do Governador Walter
Jobin, enfim por elementos que merecem fé até
prova em contrário, deve àquela emprêsa gaúcha
oficial várias parcelas que atingem a cifra do projeto,
salvo retificações numa tomada de contas, que,
apesar de proposta pelo govêrno do Estado
interessado, ainda não foi realizada;
"b) a despeito da existência de créditos
orçamentários para transportes e outros serviços e
encargos, o Govêrno Federal não satisfez as dívidas,
muitas das quais já processadas e reiteradamente
cobradas pelo Governador do Rio Grande do Sul, até
em apêlos diretos ao Presidente da República;
"c) essa mora de anos, por parte da União,
tem causado os maiores e mais compreensiveis
embaraços à estabilidade financeira dos serviços
ferroviários a cargo do Estado do Rio Grande do Sul;
"d) há precedentes, desde 1929, de
adiantamentos do Govêrno Federal àquela ferrovia,
para posterior encontro de contas;
"e) no momento, já o débito da União deve ser
maior do que a quantia prevista no projeto,
avolumando-se essa responsabilidade com o tempo,
de modo que a União terá sempre meios de, por via
de, compensação, cobrir-se de qualquer excesso
que por acaso venha a pagar.
Por outro lado, a dívida da União para com a
Rêde Mineira de Viação e a The Great Western of
Brazil Railway, está devidamente comprovada pelas
tomadas de contas precedidas pelo Departamento
Nacional de Estradas de Ferro, órgão federal de
contrôle das ferrovias de propriedade da União,
arrendadas a terceiros.
Aprovado pela Câmara o projeto que tomara
o nº 381-B, foi o mesmo encaminhado ao Senado

Ouvida, previamente, a Comissão de
Constituição e Justiça, que nada arguiu, foi o projeto
encaminhado à Comissão de Finanças e a mim
distribuido.
Muito embora constassem do processo as
exposições Ministeriais já aludidas, foi, novamente,
ouvido o Ministro da Viação, que assim opinou:
"Ocorre-me declarar a Vossa Excelência que
as medidas consignadas nesse projeto têm por
objeto a regularização de débitos da União para com
as estradas de ferro de sua propriedade, arrendadas
aos Estados do Rio Grande do Sul e de Minas
Gerais e a "The Great Western of Brazil Railway".
As
importâncias
de
tais
débitos,
consignadas no projeto, coincidem com os dados
existentes no Departamento de Estradas de Ferro
(feita a correção de um pequeno engano na cifra da
alínea c do art. 1º, a qual é efetivamente de Cr$
2.647.588,80, como, aliás, figura na justificação do
mesmo projeto).
De fato, quanto à Viação Férrea do Rio
Grande do Sul, aquêle Departamento, nos ofícios
números 1.491-DG de 4-10-7 e 1.707-DG, de 21-1147, dirigidos a êste Ministério, opinou favoràvelmente
à solicitação de recursos na importância de
Cr$....43.349.517,60, para atender às despesas
em causa, sugerindo, no entretanto, que os
pagamentos efetivos fôssem procedidos de
apuração em tomada de contas, especial e,
ainda, que, relativamente às contas de transportes,
fossem tomadas providências pára evitar a
duplicidade de pagamentos.
Estas medidas estão consignadas nos
artigos 3º, 4º e 5º do projeto, apenas havendo ligeiro
engano a corrigir-se no art. 3º, onde parece que
deverá constar "alínea b a c do artigo anterior", em
lugar de b e e".
Quanto à Rêde Mineira de Viação, os
dados do projeto coincidem com os da tomada
de contas relativa ao 1º semestre de 1947, aprovada
por despacho de 26 de maio de 1948 e transcrita
na justificativa.

– 216 –
Do mesmo modo, os dados referentes a "The
Great Western of Brazil Railway" (feita a ligeira
correção indicada no item 3) coincidem com os da
tomada de contas do 2º semestre de 1947, conforme
está consignado na mesma justificação".
Em face do ofício remetendo as informações
do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, verificou
o relator, afora um pequeno engano na redação do
autógrafo, com relação à verba destinada à The
Great Western of Brazil Railway Co. Ltd., que deve
ser de Cr$ 2.647.588,80, conforme a emenda
apresentada na Câmara pelo Sr. Eurico Souza Leão,
e não, de Cr$ 2.647.588,60, como consta do
autógrafo – haver entre o avulso do produto e o,
autógrafo remetido ao Senado uma divergência, e,
com o intuito de dirimir a dúvida então suscitada,
foram, pelo ofício nº 53-C, de 23 do corrente,
solicitadas informações ao Sr. Presidente da
Comissão de Redação, informações essas
fornecidas com o ofício nº 6-48, da mesma data,
daquele titular e que vieram trazer esclarecimentos à
Comissão, dirimindo tôdas as dúvidas.
Face ao exposto, é de se concluir pela
procedência do projeto de abertura de crédito em
favor da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, da
Rêde Mineira de Viação e da The Great Western of
Brazil Railway, não só pela manifestação expressa
do Govêrno Federal que, além de reconhecer a
existência das contas em suspenso ressaltou que,
com essa providência "seriam eliminadas possíveis
causas em desassossêgo social e de dificuldades
econômicas, ligadas ao abastecimento dos nossos
maiores centros consumidores" (vide Exposição
Ministerial nº 15, do Ministério da Viação ao Exmo.
Sr. Presidente da República), como também ficará
garantida a União Federal, por isso que a liquidação
dos débitos só será realizada após a apuração por
uma comissão de tomada de contas especial das
importâncias realmente devidas, como determina o
artigo 3º do projeto em aprêço.
A
Comissão
de
Finanças
opina,
pois,
favoravelmente
ao
projeto,
feitas
as corrigendas decorrentes dos êrros de
revisão datilográfica no autógrafo e ressaltadas
nos ofícios de 17 de agôsto de 1948, do
Exmo. Senhor Ministro da Viação e Obras

Públicas e nº 6-48, do Sr. Presidente da Comissão
de Redação da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 30 de setembro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Durval Cruz,
Relator. – Salgado Filho. – Santos Neves. – Alfredo
Neves. – Mathias Olympio. – José Americo, com
restrições. – Alvaro Adolpho. – Victorino Freire.
SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Tem a palavra o Sr. Senador Andrade Ramos,
orador inscrito.
SR.
ANDRADE
RAMOS:
–
Senhor
Presidente, recorda-se o Senado de que, nos
primeiros dias de fevereiro ocupamos a tribuna para
enclarecimentos sôbre a Lei que se votava, de
contrôle do comércio de importação e exportação
que a nosso ver, além de não solucionar os
problemas a que pretendia atender, criava óbices
desnecessários ao comércio internacional.
Naquela oportunidade, não fizemos senão
reproduzir as emendas por nós propostas na
Comissão de Finanças e que esta teria aceito, não
fôsse a premência do tempo, por isso que nos
encontravamos no fim da sessão prorrogada e o
projeto não podia voltar à Câmara.
Dizia-se que, se assim o fízessemos,
deixaríamos o Govêrno sem aquelas medidas que
julgava imprescindíveis e que êle mesmo tinha
pedido, pelos órgãos competentes ao Congresso
Nacional.
Estamos, hoje, com o nosso comércio exterior,
sob êsse regime de licença prévia para importação e
exportação, regulado pelo decreto legislativo nº 262,
de 23 de fevereiro de 1948. No seu cumprimento e
nas suas exigências, reduzem-se as transações,
declinam os transportes marítimos, as partes sofrem
dificuldades, os portos tendem à paralização, as
mercadorias não se trocam conforme as leis da
necessidade e da possibilidade mas antes num
regime de arbítrio e de conveniências.
A estrutura das trocas internacionais
modificou-se, e para o Brasil revela-se na queda do
valor médio da tonelada exportada e, ao contrário no
aumento do valor médio da tonelada importada.
O sentido e a fisionomia da Lei número
262,
de
23
de
fevereiro
era,
como
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deve recordar-se o Senado, um regigime de licença
prévia total na importação, salvo para gêneros
alimentícios, cimento e produtos farmacêuticos.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Vossa Excelência
permite um aparte?
O SR. ANDRADE RAMOS: – Com todo o
prazer.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Fui o relator
dêsse projeto na Comissão de Constituição e
Justiça, quando esteve em andamento no Senado.
Recordo-me de que Govêrno pediu, em mensagem,
fôsse estabelecido um regime de licença prévia pelo
espaço de um ano. No entanto, a Câmara votou uma
proposição sem limite de prazo. Acentuou-se ilegível
ocasião, que havia necessidade de se estabelecer o
regime de licença prévia, para evitar a importação de
coisas inúteis e dispensáveis, como "chicklets", etc.,
que o Brasil estava adquirindo no exterior, em
grande escala, e em detrimento injustificável das
nossas divisas. Estou ouvindo, com muita atenção, o
discurso do mestre, e peço desculpas por tê-lo
interrompido.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Devo confessar
que o aparte de V. Exa. só me deu prazer,
acrescentando, no entanto, que o meu ponto de
vista de hoje é o mesmo do adotado em fevereiro
último.
Devemos ter o contrôle da importação e da
exportação, justamente agora que o comércio
internacional sofre da carência de mercadorias e de
divisas.
Simplesmente, o que desejo com o meu
discurso de hoje, e com o projeto que êle
plenamente justifica, é modificar, no sentido de
melhorar, as condições ilegível ilegível continuar
nêsse regime, e que, embora se mantenham as
licenças prévias, sejam estas mais de regalia, de
contingenciamento e prioridade de cambiais.
E' muito mais técnico e – sem qualquer intuito
de ofensa – muito mais inteligente, governar o
mercado internacional por intermédio das divisas,
das disponibilidades e prioridades do que
discriminadamente, pelas mercadorias, visto que,
se amanhã fizermos proibições para esta ou aquela
mercadoria, estaremos nos expondo a uma
"revanche" de outros países, que poderão proibir a
importação de mercadorias que interessem à nossa
exportação.

O sentido, pois, do meu discurso de hoje é
como que uma continuação daquilo que a Comissão
de Finanças quis fazer, infrutiferamente.
A escassez visível de mercadorias e de
divisas, especialmente dólares, exige, também
contrôle inteligente na direção e nas flutuações do
nosso intercâmbio comercial e prudente na
distribuição das coberturas. Estavamos em junho,
com um deficit de dois milhões trezentos e vinte
milhões de cruzeiros na balança mercantil; temos
necessidade de uma lei mais flexível, menos
drástica, buscando a cooperação dos que trabalham
aqui e no exterior.
Esse deficit, em julho, pôde melhorar baixando
para um bilhão e seiscentos milhões. Infelizmente, os
dados de agôsto – que já li – não permitiram que a
situação continuasse a melhorar, ao contrário houve
um aumento. Podemos, portanto, contar nesta hora,
com o deficit de um bilhão e setecentos milhões na
nossa balança mercantil.
Sr. Presidente, na seção de 6 de fevereiro, do
corrente ano, ocupei esta tribuna justificando o voto
em contrário ao Projeto de Lei nº 244, de 1947, da
Câmara dos Senhores Deputados, que dispunha
sôbre o contrôle de emergência do Comércio de
Exportação e Importação. Naquela oportunidade,
explanando as evidentes razões adversas aos
artigos do projeto e as restrições a outros,
julgavamos na obrigação de apresentar um
substitutivo.
Com aquêles argumentos e considerações
feitas então sôbre a matéria na Comissão de
Finanças estiveram de acôrdo quase todos os seus
membros.
Entretanto, mais uma vez estávamos diante de
um daquêles projetos vindos da Câmara com a
característica de urgência e na Comissão de
Finanças, resolveu-se acatar êsse desejo, a fim de
que o projeto da Câmara viesse a plenário, mesmo
sem as emendas as mais necessárias e que
tinhamos estudado e das quais demos conhecimento
à Comissão.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Uma
dessas
emendas
seria
com
o
fim
de
restringir o prazo dêsse decreto a um ano,
como o próprio Govêrno pedira. Entretanto,
não foi oferecida emenda alguma nêsse sentido,
porque estávamos agindo, como disse o nobre
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Senador Arthur Santos, em regime ad terrorem:
havia pressa.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito obrigado a
V. Exª; é justo o que diz.
Agora, Sr: Presidente, estamos em pleno
regime dêste ato do Legislativo sancionado pelo
Executivo, com todos os seus defeitos e males e
expedido um decreto de regulamentação que tomou
o nº 24.698-A, de 28 de março de 1948, que
consolida e até acresce sua novidade.
Quer dizer que êsse regime está, em plena
execução do mês de abril para cá, e, por
consequência já dando um certo tempo para
observação de sua aplicação.
Assim, o regime de licença prévia para
comércio com o exterior continua cabendo
privativamente à Carteira de Importação e
Exportação do Banco do Brasil. Entretanto, criou-se
no regulamento mais uma grande comissão para
orgão consultivo do Ministro da Fazenda, e para o
qual cabe recurso das decisões da Carteira de
Importação e Exportação.
Esta comissão está definida no artigo 9º do
Regulamento. Êsse não podia melhorar a lei. Os
regulamentos estão subordinados à lei e, não sendo
bôas as raízes da lei, os regulamentos não podem
dar frutos melhores.
Criou-se esta Comissão, que é constituída
pelo Chefe do Gabinete do Ministro da Fazenda, pelo
Diretor da Câmara de Exportação e Importação do
ilegível do Brasil S.A, pelo Diretor da Carteira de
Câmbio do Banco do Brasil S.A., pelo Diretor Geral
do Comércio Exterior, pelo Chefe do Departamento
Econômico e Consular do Ministério das Relações
Exteriores, pelo Acessor Técnico da Carteira de
Exportação e Importação do Banco do Brasil S.A.,
por um representante da indústria, um do comércio e
um das atividades agro-pecuárias, respectivamente
indicados pela Confederação Nacional da Indústria,
pela Confederação Nacional do Comércio e pela
Sociedade Nacional de Agricultura, todos nomeados
pelo Presidenet da República.
SR. FILINTO MÜLLER: – Um pequeno
Congresso.
SR. ANDRADE RAMOS: – Diz bem V. Exa. E’
numerosa esta Comissão e não acredito que possa fa-

cilitar a execução do decreto. Não vamos fazer uma
análise do regulamento em vigor, pois êle é longo
de disposições. Por conseqüência, o que se pode
prever da sua aplicação, dados os evidentes
defeitos com que foi promulgada Lei nº 262, de 23
de fevereiro de 1948, será que se poderá continuar
a trazer as maiores dificuldades, desgostos e
despesas àqueles que, concorrendo para a vida
econômica da Nação, são os instrumentos do seu
intercâmbio comercial com o estrangeiro.
Basta atentar para as disposições assim
vigorantes em relação à importação e exportação. A
lei logo no seu art. 1º considera de livre importação
únicamente os artigos seguintes:
a) cimento; b) produtos farmacêuticos; c)
gêneros alimentícios.
O regulamento pretendeu melhorar a Lei, e
acrescentou: alimentos de primeira necessidade.
Assim, os gêneros alimentícios têm importação livre
pela. Lei, mas, sujeitos pelo Regulamento a uma
relação que o decreto dá e que pode ser
constantemente modificada. Ora, tudo isso só serve
para agravar a balbúrdia e as dificuldades do nosso
intercâmbio com o exterior, mais desorganizar a
nossa pequena e grande lavoura, e ai estão as
batatas da Holanda, do Chile etc., as cebolas da
Argentina,
bacalhau,
legumes
enladatos,
especiárias diversas, importadas livremente.
O que continua, pois, como necessidade é
justamente a revogação dêste e outros artigos da
Lei vigorante, pois, não se compreende que se
isentasse do regime de licença prévia, que se
dessem cambiais justamente àquela produção
agrícola e de indústria alimentar, que a nossa
economia exige desenvolvamos, fortifiquemos e
protejamos.
Compreende-se que se isentasse de licença,
prévia, que se desse prioridades de cambiais para
maquinismos, meios de transportes da produção,
adubos químicos, motores máquinas, tratores,
ferramentas, sobressalentes e equipamentos para
usinas elétricas, etc., tudo que não temos e não
podemos improvisar para desenvolvimento da
agricultura, das indústrias e refazimento ou
aumento do nosso parque industrial e meios de
transporte.
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Entretanto, o que veio confimar êste
regulamento, expedido com o Decreto nº 24.693-A,
de 28 de março é que se pode importar, sem as
dificuldades e as surpresas da licença prévia e
assim dispor de prioridades e contratos com o
mercado cambial, é, justamente, o que já
produzimos e devemos aumentar.
Ouça o Senado:
Alho, açúcar, arroz, aves domésticas para
alimentação (galinhas, perus, marrecos e outros),
aveia, banha, batata, carne ver-de e sêca, cebola,
cevada, farinha de mandioca, feijão, legumes
frescos, manteiga de leite, milho, ovos de aves
domésticas, queijos, toucinhos, trigo em grão
ou farinha, sêmolas e semolinhos), vinagre
(de.uva).
Ora, Sr. Presidente, não se pode oferecer
melhor oportunidade para quebrar o ânimo dos
nossos agricultores, depredar pela concorrência e
quiçá desonesta, o valor da nossa elementar
lavoura, grande e pequena, até a . criação de aves.
E para completar a malignidade dêste art. 1º da
Lei vigorante que só pode interessar ao produtor
estrangeiro, também ficaram isentos do regime de
licença prévia a importação do cimento e dos
produtos farmacêuticos, ambas indústrias já
instaladas e desenvolvidas no País e que mais
devem crescer e aperfeiçoar-se, pois, para elas
somos ricos de matéria prima. Com relação à
exportação que já é tão incrementada pelo arti
poder aquisitivo do valor do dólar e da libra área
em relação ao cruzeiro, a lei toma função , pronta
para facilitá-la mas declarando que a licença
prévia sómente poderá ser recusada quando
fôr necessário acumular estoque para assegurar
o abastecimento regular do mercado interno e
neste caso determina: que a estimativa
da produção, as necessidades do consumo interno
e a equivalência entre os preços dos
mercados externos e internos serão beseados
em estatísticas de fontes oficiais.
Entretanto,
obedecidos
êsses
reparos que se prestam a muitas combinações
em
qualquer
hipótese,
as
restrições
à exportação não poderão exceder das
quantidades consumidas ou industrializadas no
ano anterior e mais sete por cento (7%). Não se

pode fazer nem determinar em lei melhores
instrumentos para perturbar o mercado interno e
aumentar nossa fome e perda de substância que nos
empobrece nesta estabilização de câmbio vil.
Como explicar e justificar tais disposições para
produtos fundamentais que necessitamos zelar e
mesmo ter reservas como cereais, couros, carnes,
gorduras, tudo sujeito às estritas quantidades do
consumo do ano anterior, apenas com o acréscimo
arbitrário da pequena porcentagem (7%) sôbre a
quantidade consumida ou industrializada, pondo
assim até freio e violando o nosso crescimento
vegetativo ou ao progressivo desenvolvimento
industrial. E se tudo isso não bastasse, a ilegível e o
Regulamento da Lei manda que o Poder. Executivo
guarde igualdade nas reservas e distribuições nos
produtos e paridade entre os preços obtidos nos
principais mercados externos e internos, deduzidas
tôdas as despesas. E o resultado, Sr. Presidente,
dessa vesga política de exportação facilitada, é a
queda dos preços de nossos produtos no exterior. A
exportação apurada no primeiro semestre de 1948
aumentou de 408.800 toneladas e seu valor diminuiu
em Cr$ 393.062.000,00 em relação ao primeiro
semestre de 1947.
Sr. Presidente, quando, no Govêrno passado,
se fêz Decreto-lei regulando a fiscalização dos
trusts, cartéis, arranjos de grupos ou firmas e
emprêsas comerciais e financeiras, tal lei, que tinha
evidentes defeitos, mas bem menos nocivos e
lesivos à fortuna pública e particular que esta lei nº
262, de 28 de fevereiro de 1948 entre outros
adjetivos, classificada de infame.
Se gostassemos de epitetos violentos,
bem podíamos dizer que a lei das licenças
prévias, como foi concebida e regulada, é
realmente maligna para os interêsses fundamentais
do Brasil, pois, evidentemente, facilita e protege a
importação de gêneros alimentícios, que podemos e
devemos produzir, como mais do que isso, é nossa
obrigação dar à lavoura, aos agricultores e aos
trabalhadores rurais tôda as oportunidades de
defender, melhorar e aumentar a produção.
Devemos, igualmente, assegurar preferência de
colocação no mercado interno, concedendo-lhes
medidas de organização, créditos a juros
baixos, prazos longos, transportes, eliminando o
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mais possível tôda a concorrência da produção
estrangeira. A. lei 262, ao contrário, num arrochado
regime de licenças prévias, facilita, numa exceção a
livre importação dos alimentos que, antes,
deveriamos desejar ter oportunidade de exportar as
sobras, como sejam:
Alho, açúcar, arroz, aves domésticas para
alimentação (galinhas, perús, marrecos e outras)
aveia, banha, batata, carne verde e sêca, cebola,
cevada, farinha de mandioca, feijão, ovos, legumes
frescos, manteiga de leite, etc.
SR. NOVAES FILHO: – Permite V. Exa. um
aparte?
SR. ANDRADE RAMOS: – Com todo prazer.
SR. NOVAES FILHO: – Com a autoridade que
ninguém pode negar, o nobre colega está tecendo
profundos comentários sôbre o assunto de alta
relevância.
SR. ANDRADE RAMOS: – Muito obrigado a
V. Exa.
E, para ainda mais prejudicar a nossa vida
econômica, fizemos o govêrno da moeda no sentido
da taxa de câmbio estabilizada em valor depreciativo
do poder aquisitivo do cruzeiro, excitando, por
consequência, os negócios da Exportação,
especialmente de gêneros alimentícios e outros,
como couros, tecidos, lãs, etc., que no mercado
interno encarecem e escasseiam cada dia.
Não se pode no Estado social em que
vivemos, praticar uma política econômica mais
suicida e, desgraçadamente a lei licença prévia de
importação e exportação, como foi concebida, vai
também mais agravar e degradar o padrão geral de
vida, ,especialmente das classes média e pobre.
Há cêrca de dois meses fêz-se algum ruído
em torno de providências necessárias do Poder
Executivo em relação a restrições à exportação de
gêneros alimentícios que estavam rareando no
mercado interno, arroz, carne e verduras, devido a
grandes remessas para o exterior, quando, ao
contrário; devemos cuidar de refazer nossos
rebanhos e armazenar couros, cereais, sementes
oleoginosas, etc.
Sr. Presidente, ouça o Senado uma
opinião dada, nesta oportunidade, em Nova
Iorque,
pelo
Presidente
da
Or-

ganização de Agricultura e Alimentação das Nações
Unidas, Sir John Boyd Orr, que, chegando àquela
cidade de regresso de viagem à Africa, Asia e
Europa, declarou aos jornalistas:
"A escassez de mantimentos representa
atualmente para a humanidade uma ameaça muito
maior que a bomba atômica".
"A fome – acrescentou – é fundamentalmente
responsável pela atual inquietação social e política
na Europa. Os povos famintos não vacilarão em
seguir qualquer líder que lhes prometa alimentos e,
em minha opinião, foi por isso que a União
Soviética
pôde
assenhorear-se
da
Tchecoslováquia."
Sr. Presidente estas palavras de advertência
e sabedoria devem ser tidas em aprêço pelos
nossos poderes Legislativo e Executivo nesta hora
tão atormentada. Cada vez que criarmos
dificuldades a nossa agricultura e facilitarmos a
importação de gêneros alimentícios, estaremos
inadivertidamente prejudicando os trabalhadores
rurais, provocando a redução das áreas plantadas e
transferindo mão de obra do campo para as
cidades, da lavoura para as indústrias ou para as
aglomerações urbanas nas capitais mais populosas,
aumentando-lhes assim a crise de habitação e
alimentos. E neste Distrito Federal, alargando o
domínio das favelas, ainda por cima excitado, pelos
auxílios da caridade particular e do Govêrno e a
promessa de construções de habitações em séries.
Sr. Presidente, estas circunstâncias, parecenos, não escapam ao eminente Sr. Presidente
Eurico Gaspar Dutra, que, recebendo há tempo
uma homenagem na sede da Confederação
Nacional das Indústrias desta Capital, não teve
dúvida em manifestar que a crise que atravessa a
agricultura está em flagrante desarmonia com a
prosperidade em geral e o acréscimo da produção
industrial.
Se
o
imperativo
desta
hora,
na
frase
presidencial,
é
a
restauração
das
atividades agrícolas profundamente perturbadas e
com
escasso
amparo,
fique
S.
Exa,
certo e a Nação, que a continuação da aplicação
da lei da licença prévia nº 262, de 23 de
fevereiro
de
1948,
impugnada
desde
a
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primeira hora pela Comissão de Finanças do Senado
e aprovada, e mais o Decreto nº 24.698, – a que
regulou ambos êstes diplomas, tem elementos
fermentadores de tal malignidade que continuarão a
ferir a nossa produção agrícola e pastoril e mais
agravar o desequilibrio e o desnivelamento entre a
lavoura e a indústria.
Entretanto, se desejamos legitimamente a
prosperidade da indústria, há que amparar-se com
muito maior razão as atividades rurais para melhor
alimentar os nossos operários, e mais fornecer as
matérias primas que a indústria manufatura e
valoriza.
Sr. Presidente, resumindo as nossas
considerações, podemos caracterizar o projeto de lei
que acabamos de enviar à Mesa como sendo um
conjunto de medidas de emergência num sentido de
preservar as necessidades do consumo interno, as
possibilidades da nossa exportação, a defesa da
nossa economia e do poder de compra da moeda
brasileira. Seu sentido e seus efeitos são
inteiramente – contrários ao da lei hoje vigorante,
número 262, de 23 de fevereiro de 1948, e do seu
regulamento, cuja atuação é, como expusemos,
nociva e calamitosa à agricultura, à indústria de
alimentos, tão necessária entre nós e tão importante
que já ocupa o 2º lugar na pauta de valor da
produção brasileira.
Um modesto brasileiro, mas, homem estudioso
das causas/econômicas, o Sr. Humberto Bastos,
autor de livros sôbre finanças e que presentemente
esteve em Cuba, como representante do Brasil, à
Conferência Internacional de Comércio e Emprêgo,
disse, há tempos, em uma das suas crônicas, que
Cuba, praticando uma política de portas abertas para
os gêneros alimentícios, está hoje reduzida quase à
indústria de açucar e a plantação de fumo e,
escasseando, no país, cada dia, a produção de
alimentos, sua vida torna-se mais difícil e cara.
De fato, podemos citar alguns preços como: 1
quilo de feijão Cr$ 15,00, 1 quilo de arroz,
14 cruzeiros, 1 quilo de manteiga, 70 cruzeiros,
um quilo de carne, até 45 cruzeiros, 1 quilo
de banha, 40 cruzeiros, etc. A Lei nº 262, de
23 de fevereiro, vigorante, que nos veio da Câmara
dos Deputados, além de nos conduzir para
êsse
caminho
de
degradação
da
nossa
lavoura, estimulará também o comércio de impor-

tação de alimentos industrializados que, como é do
conhecimento de todos, e como citamos em nosso
discurso de 6 de fevereiro do corrente ano, só em
produtos vegetais importamos dos Estados
Unidos, em 1946, mais trinta milhões de cruzeiros
e, aplicadas as facilidades da lei vigorante, não
temos dúvida que êste ano estaremos importando
em maior escala batata do Canadá, do Chile, e da
Holanda, bacalhau de tôda parte, tomates,
cenouras, ervilhas, etc., doces, frutas, conservas
americanas, bombons, biscoitos, especiarias da
Grã-Bretanha, enfim, uma série de coisas que se
enquadram nos estímulos e facilidades do art 1º,
da Lei nº 262, de 23 de fevereiro de 1948, sem
nenhum freio de licença prévia, enquanto que
tantos outros, tantos elementos de trabalho, que
necessitamos e não produzimos, lutarão com os
óbices da lei, as dificuldades marmantes, as
despesas, os intermediários, que êste regime de
fôrça e emergência mais excitará aqui, como
acontece também em outros países, podendo dar
lugar até a falsificações. Posso registrar um caso
nos Estados Unidos que cita a revista "Time", no
seu número de 5 de abril de 1948, em que um
exportador, tendo obtido licença para nos
enviar um velho carro Buick de 1942, obteve
transformar esta licença para embarcar cerca de
500 toneladas de farinha de trigo para o Brasil,
que, como é do conhecimento corrente, já vem
misturada com uma percentagem de farinha de
arroz, e, ainda assim, desejaríamos tê-la
abundante pela concorrência.
Sr. Presidente, se no meu discurso de 6 de
fevereiro de 1948, neste Senado, bem demonstrei
e com o aplauso da Comissão de Finanças e
outros Srs. Senadores, a extensão dos males que
esta lei de fôrça podia causar, como está
concebida e redigida, desprovida de convenientes
providências para apôio da produção, defesa do
consumo interno e do fortalecimento do
poder aquisitivo da nossa moeda, hoje por
tôdas as circunstâncias que se vêm sucedendo
nêsses últimos agitados tempos, julgamos
imprescindível
apresentar
à
consideração
do Senado um projeto de lei capaz de regular
as prioridades cambiais e as nossas importações
e exportações, sem, entretanto, ferir os
interêsses fundamentais das fôrças vivas da
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pecuária, lavoura e indústria, sem dificultar e
desorganizar o nosso comércio interno é externo, tão
sofrido e atacado na sua ingente tarefa de distribuidor.
Apesar do projeto não ser longo, vou enviá-lo à
Mesa, poupando assim, tempo com a sua leitura, de
vez que não quero abusar da bondade do Senado.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O Senado está
ouvindo V. Ex.ª com tôda atenção.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito obrigado a
V. Ex.ª.
Sendo a atual lei, de fôrça e de emergência,
vimos propôr uma outra que a compense, pois pela
possibilidade dos artigos nela enumerados e o
govêrno das cambiais para importação e de facilidade
de exportação dos. excedentes. Tudo mais é
suscetível de ser modificado, conforme os interêsses
da ocasião, da produção e das nossas ncessidades
internas.
Mas, Sr. Presidente, como julgamos, nesta
oportunidade que atravessa o mundo, dar ao nosso
govêrno medidas para preservar a nossa economia e
especialmente a nossa moeda, estabelecemos no
parágrafo único do art. 2º que as cambiais de
exportação, à àparte 20%, que atualmente é paga em
letras do Tesouro com juros de 3 por cento, e
amortizadas em 120 dias, seja paga em moeda
corrente no câmbio de 15 cruzeiros por dólar e as
demais moedas na paridade, ficando estas cambiais
pertencendo ao Tesouro Nacional para suas
despesas no exterior e formação de reservas se
houver sobras.
E' com esta aplicação de câmbio diferencial,
que havemos de ir melhorando o poder aquisitivo do
cruzeiro, tão aviltado e tão ameaçado constantemente
pelo regime de inflação em que vivemos e por mais
triste perspectivas, se não melhorar-mos a nossa
balança de pagamento e libertarmos o ouro da nação
de qualquer surprêsa ou perda.
Por outro lado, deve-se cuidar de preservar o
Fundo ouro da nação e mesmo de aumentá-lo quando
conveniente e possível.
Presentemente
temos
uma
caução
de 72.000 quilos de ouro fino para garantir
um empréstimo de oitenta milhões de dólares,
o qual está feito dando-se ao ouro o valor
de 35 dólares por onça – troy e os países li -

gados ao Fundo Monetário têm obrigação de
obedecer ao valor do ouro assim fixado por êste
Fundo Monetário Internacional.
Como é sabido, êsse ouro já está valendo
no mercado externo da Europa, 40 a 45 dólares
por onça-troy e quando exportado, especialmente
para a Asia, o valor já atinge a 60 dólares. No
nosso mercado, êle vale atualmente 21 1/2 e 22
cruzeiros por grama. Portanto, tudo devemos fazer
para não perder êsse ouro, especialmente
agora, em parte, na base , de 35 dólares por onçatroy, porque, infelizmente, o mundo. não possui
senão pequena quantidade de ouro, visto
que os Estados Unidos detêm, neste momento, 23
bilhões de dólares, quase sua circulação de papel
moeda. Creio que o Fundo Monetário Internacional
não sustentará por muito tempo o preço de
35 dólares por onça-troy, e, o elevará: assim,
não convirá, neste momento perdermos o ouro por
êsse preço. Devemos salvá-lo, porque poderá valer
mais.
O projeto de lei que ofereço ao estudo do
Parlamento, a meu ver, compensará em parte, os
prejuízos que temos tido com a aplicação desta lei
de fôrça e de emergência, que quase só
providenciou para restringir a produção de gêneros
alimentícios e facilitar a exportação. Nos últimos
meses importamos ouro de 50.000 toneladas de
cimento. No entanto, temos matéria prima e não é
dificil aumentar as fábricas existentes e mesmo
fomentar a instalação de novas.
A lei atual também libera a importação de
produtos farmacêuticos, dos quais, entretanto, já
temos grandes indústrias, ao passo que produtos
de que não dispomos ficam sujeitos á licença
prévia.
Veja-se, por exemplo, esta disposição: Em 8
de junho, o Sr. Presidente da República assinou um
Decreto excluindo do regime de licença prévia as
importações de gasolina, querozene, óleos
refinados, combustíveis, etc., porque a lei que .
estamos incriminando os proibia. Não quero entrar
na parte legal do assunto, mas parece-me um
pouco estranho o Govêrno baixar um Decreto
excluindo produtos cuja importação sem licença
prévia uma lei de Congresso restringiu e proibiu.
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O
SR.
ARTHUR
SANTOS:
–
A
regulamentação dessa lei está sendo mais nociva do
que a própria lei.
O SR. FILINTO MULLER:– A regulamentação
é mais extensa do que a lei.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Realmente, vai
além da lei.
O SR.' ANDRADE RAMOS: – Não é difícil
estabelecer o contrôle, como é necessário, em
benefício não só de nossa produção agrícola e
industrial, como também da defesa do poder
aquisitivo de nossa moeda, desde que nos
atenhamos às leis naturais de economia e finanças.
Elas são as mais sólidas e na, realidade as únicas
sôbre as quais podemos apoiar-nos com mais
segurança e menos prejuízos para o País.
Deviamos estar desanimados com o nosso
esfôrço neste Senado e com os projetos e estudos
que temos apresentado, pois, a política econômica,
financeira e monetária, que há cêrca de vinte anos
defendemos para o Brasil, tem os óbices naturais
dos sacrifícios que pede e dos conhecimentos e
convicções que fortalece e defende.
Mas, para os homens de Fé, assim como se
deleitam em pregar e cultivar o bem e a fraternidade
entre seus semelhantes, em uma palavra, o Amor
também, desprezando as intrigas e as maledicências
não são desamparados da Esperança e é com esta
âncora que permanecemos e labutamos no Senado,
aguardando dias de melhor compreensão, de maior
prosperidade para nossa casa Pátria, dentro da
justiça e da paz, os fundamentos da política do
homem livre, numa democracia cristã. (Muito bem;
muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado).
Vem à mesa, é lido, apoiado e distribuído à
Comissão de Constituição e Justiça o seguinte.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 4 – 1948
Dispõe sôbre comércio com o exterior, licença
prévia para importação e exportação, operações ,e
prioridades de câmbio e dá outras providências.
O Congresso Nacional resolve:
Art.
1º
E'
o
Poder
Executivo
autorizado
a
subordinar
ao
regime
de

contigenciamento por portos, prioridades, cambiais
e licença prévia, o intercâmbio comercial com
o exterior, cabendo ao Ministério da Fazenda
por intermédio das repartições competentes, publicar
as
respectivas
listas
das
mercadorias
contingenciadas, por cotas mensais ou semestrais,
e conceder as licenças de importação e exportação,
a fim de preservar as necessidades do
consumo interno, a defesa da economia agrícola e
industrial e o poder aquisitivo da moeda, com as
menores perturbações na liberdade e fomento das
trocas.
Parágrafo único. Ficam isentos do regime de
licença prévia, considerando-se de livre importação
os artigos seguintes: tratores, máquinas, caminhões
e ferramentas para lavoura; adubos químicos e
sementes; caldeiras e acessórios; motores e
geradores, turbinas e locomotivas; fôlha de flandres,
arame farpado e sóda caustica; material ferroviário e
elétrico; combustíveis sólidos e líquidos e óleos
lubrificantes minerais. Sujeitas, entretanto, tais
mercadorias às prioridades cambiais, salvo se os
importadores elas mesmas dispuserem de crédito ou
capitais no exterior para. seus pagamentos,
independente do fornecimento de cambiais pelo
Banco do Brasil.
Art. 2º A exploração dos produtos nacionais; é
livre, respeitadas as necessidades do consumo
interno e a industrialização no País. Podendo,
entretanto, por determinação do Presidente da
República ser suspensa em parte ou no todo por
artigos regiões e sujeitos à licença prévia quando
necessário: a restauração da economia nacional ou
alimento das populações.
Parágrafo único. As cambiais da exportação à
parte 20% (vinte por cento), que atualmente é paga
em letras do Tesouro Nacional, com juros de 3% e
amortizadas em cento e vinte dias, será paga em
moeda corrente ao câmbio de, Cr$ 15,00 (quinze
cruzeiros) por dólar e as demais moedas na
paridade, ficando estas cambiais pertencentes ao
Tesouro Nacional para suas despesas ao exterior e
formação de reservas.
Art.
3º
O
Ministério
da
Fazenda,
por 'intermédio do Banco do Brasil, discriminará
qual o produto que submetido ao contingenciamento
e licença prévia em ordem de prioridade
obterá
cambiais
para
pagamento
das
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respectivas importações, fixando normas para
concessão
das
mesmas,
dentro
de
um
regime de distribuições mensais, conforme as
disponibilidades criadas pelas exportações ou
créditos no exterior.
Parágrafo único. As alterações nas listas das
prioridades cambiais ou nos requisitos para
obtenção
das
licenças
dentro
do
contingenciamento serão feitas pelo Ministério da
Fazenda, dada publicidade com a antecedência
regulamentar.
Art. 4º A vendas de letras da exportação só
poderão ser feitas ao Banco do Brasil e
distribuídas de acôrdo com as prescrições
desta lei, seu regulamento e respectivas
prioridades, conforme as instruções do Ministério da
Fazenda.
Parágrafo único. O Banco do Brasil publicará
cada
semana
suas
disponibilidades
no
exterior
em
moedas
congeladas
e
compensadas e nelas facilitará as importações sem
licença prévia. Também permitirá que os
Bancos por sua conta própria obtenham
créditos em dólares no exterior, para suas
operações, dentro do interesse nacional, a juízo da
Fiscalização Bancária.
Art. 5º A repartição competente conforme
instruções do Ministério da Fazenda procederá cada
mês á estimativa da produção e do consumo dos
produtos sujeitos á licença prévia para exportação, a
fim
de
verificar
se
a
existência
de
estoques
nos
centros
consumidores
é
suficiente
para
o
abastecimento
interno
conservando uma margem não inferior a
10% sôbre o ano anterior, e facilitando a exportação
das sobras.
Art. 6º A presente lei entrará em vigor na data
da sua publicação pelo prazo de um ano,
o Poder Executivo a regulamentará dentro
do prazo de 30 dias, revogadas as disposições em
contrário.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. –
Andrade Ramos.
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Alvaro Adolpho.
Dario Cardoso.
Marcondes Fllho.
Pinto Aleixo.
Francisco Gallotti.
Olavo Oliveira.
Magalhães Barata.
Etelvino Lins.

Georgino Avelino.
Camilo Mercio.
Alfredo Neves.
Flávio Guimarães.
Waldemar Pedrosa.
Walter Franco.
Durval Cruz.
Clodomir Cardoso.
Pereira Pinto.
Ismar de Góes.
Vespasiano Martins. (19).
Deixam
Senadores:

de

comparecer

os

Senhores

Alvaro Maia.
Fernandes Távora.
Góes Monteiro.
Attilio Vivacqua.
Sá Tinoco.
Bernardes Filho.
João Vilasbôas.
Ernesto Dornelles.
João Câmara. (9).
O SR. ALVARO ADOLPHO (pela ordem): –
Sr. Presidente, peço a V. Exa. consulte a Casa sôbre
se dispensa de interstício o Projeto de Lei da
Câmara nº 369, dêste ano, a fim de ser incluida na
Ordem do Dia da próxima sessão. Trata-se da
proposição que altera a Lei nº 162, de 2 de
dezembro de 1947 (Orçamento Geral da República
para o corrente exercício financeiro).
O SR. PRESIDENTE: – Vou ouvir o Senado
sôbre o requerimento que acaba de formular o Sr.
Senador Alvaro Adolpho, pedindo dispensa do
interstício regimental pars que figure na Ordem do
Dia da sessão de amanhã o Projeto de Lei da
Camara nº 369, de 1948.
Os Senhores que aprovam o pedido queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Esgotada a hora do expediente, passa-se á:
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única do Projeto de Lei
da Câmara número 222, de 1948, que abre ao
Congresso Nacional – Câmara dos Deputados – o
crédito especial de Cr$ 1.947.895,10, para ocorrer ao
pagamento de despesas com reformas e ampliações
do Palácio Tiradentes. (Com pareceres ns. 767 e
762, respectivamente, das Comissões de Cons-
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tituição e de Justiça, e de Finanças, favoráveis ao
Projeto; e número 1.009, desta última,
contrário à emenda de plenário, oferecendo
emenda.
Submeto
ao
voto
da
Casa,
em
primeiro
lugar,
a
emenda
substitutiva
da
autoria
do
Sr.
Senador
Ferreira
de Souza e adotada pela Comissão de
Finanças.
E’ aprovada a seguinte:

sificado em primeiro lugar, trinta mil cruzeiros
(Cr$ 30.000,00) ao autor do projeto classificado
em segundo lugar e vinte mil cruzeiros (Cr$....
20.000,00) ao autor do projeto classificado em
terceiro lugar.
Art. 3º Concluída a concorrência o Senado
providenciará a abertura do crédito necessário às obras.
O SR. PRESIDENTE: – Está prejudicada a
emenda oferecida em plenário pelo Sr. Senador
Joaquim Pires. Prejudicados igualmente os
artigos 1º e 2º do projeto, ponho em votação o
EMENDA
seu art. 3º, assim redigido:
Art. 3º Revogam-se as disposições em
Ao Projeto de Lei da Câmara n. 222, de 1948
contrário.
Os Senhores que aprovam êste artigo,
Substituam-se os artigos 1º e 2º pelos queiram ficar sentados.
seguintes:
(Pausa).
Art. 1º E’ aberto ao Congresso Nacional o
Aprovado.
crédito especial de dois milhões, cinquenta
Fica prejudicada a seguinte:
e sete mil oitocentos e noventa e cinco
cruzeiros e dez centavos (Cr$ 2.057.895,10)
EMENDA
sendo um milhão novecentos e quarenta e sete
mil,
oitocentos
e
dez
centavos
(Cr$
Ao Projeto de Lei da Câmara
1.947.895,10), à Câmara dos Deputados,
a
fim
de
ocorrer
ao
pagamento
de
Nº 222 – 1948
despesas com reformas e ampliações do
Palácio Tiradentes e cento e dez mil
Art. – ou como convier – Abre ao
cruzeiros (Cr$.... 110.000,00), ao Senado, para Congresso Nacional o crédito especial de 10
as despesas com estudos e projetos de milhões de cruzeiros para ocorrer ao pagamento
adaptação do Palácio Monroe às suas de despesas com reformas e ampliações dos
necessidades.
Palácios Tiradentes e Monroe, respectivamente
Art.
2º
A
adaptação
do
Palácio sedes da Câmara dos Deputados e do Senado
Monroe às necessidades do Senado só poderá Federal.
ser feita sem prejuízo das suas linhas
Ficam
prejudicados
os
seguintes
arquitetônicas.
dispositivos do:
§ 1º Para os efeitos do artigo, a Comissão
Diretora do Senado abrirá imediata concorrência
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
pública com o prazo de seis meses, entre
arquitetos
e
engenheiros
domiciliados
Nº 222 – 1948
no Brasil, a fim de escolher o melhor
projeto tendo em vista a perfeição artística, a
Abre ao Congresso Nacional – Câmara dos
melhor distribuição das instalações, e o menor Deputados – o crédito especial de Cr$
custo.
1.947.6959,10, para ocorrer ao pagamento de
§ 2º A concorrência a que se refere o despesas com reforma e ampliações do Palácio
parágrafo anterior será definitivamente julgada Tiradentes.
por uma Comissão composta de dois senadores,
O Congresso Nacional decreta:
engenheiros civis, um professor da Faculdade
Art. 1º E’ aberto ao Congresso Nacional –
Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil Câmara dos Deputados – o crédito especial de
e de um engenheiro da Diretoria de Obras do Cr$...... 1.947.895,10, (um milhão novecentos e
Ministério da Justiça sob a presidência de um dos quarenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco
Senadores.
cruzeiros e dez centavos), para ocorrer ao
§ 3º Aos arquitetos ou engenheiros cujos pagamento de despesas com reformas e
projetos forem aprovados, o Senado pagará os ampliação das instalações do Palácio Tiradentes.
seguintes prêmios: cinquenta mil cruzeiros (Cr$..
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
50.000,00)
ao
autor
do
projeto
clas- sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE: – A matéria sôbre a qual
acaba de deliberar o Senado vai à Comissão de
Redação de Leis.
Discussão única do Veto nº 40 opôsto
pelo Prefeito do Distrito Federal ao Projeto
de
Lei
da
Câmara
dos
Vereadores
sôbre o preenchimento, em Comissão, do
cargo de diretor de estabelecimento de ensino
secundário ou técnico. (Com Parecer nº 1.026, da
Comissão de Constituição e Justiça favorável ao
veto).
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Vai ser lido o projeto vetado.
E’ lido o seguinte:
PROJETO
Nº 84 – 1948
DA CÂMARA DOS VEREADORES DO DISTRITO
FEDERAL
Art. 1º O preenchimento, em comissão, por
quatro
anos,
do
cargo
de
Diretor
de
estabelecimento
de
ensino
secundário
ou técnico será feito, mediante concurso
de títulos entre os titulados efetivos do quadro de
professôres do Departamento a que estiver afeta a
escola.
Parágrafo único. Findo o prazo de
comissionamento,
poderá
o
Diretor
ser
reconduzido.
Art. 2º O Diretor do Instituto de Educação será
nomeado em comissão sem prazo limitado, por
escolha
do
Prefeito,
dentre
os
cinco
professôres indicados, pela Congregação dêsse
educandário.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o Veto nº
40, oposto pelo Sr. Prefeito do Distrito
Federal
ao
Projeto
nº
84,
da
Câmara dos Vereadores, queiram conservar-se
sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 326, de 1948, que reajusta vencimentos e salários
do pessoal civil e militar da União.

(Com Pareceres sob números 1.002 e 1.003,
respectivamente, das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças, sôbre a proposição e emendas de
Plenário e com emendas das mesmas Comissões).
Acham-se sôbre a mesa diversas emendas
que vão ser lidas.
São lidas e aprovadas as seguintes:
EMENDAS
Ao Projeto de Lei da Câmara
Nº 326 – 1948
Nº 111
Ao art. 6º e seu parágrafo único.
Acrescentar:
Ao art. 6º:
IC – 2.990,00.
Ao parágrafo único:
Padrão – I
Justificação
Da tabela constante do art. 6º e seu parágrafo
único, uma vez que começa pelo símbolo JC e
padrão J, está excluído o secretário da Escola
Politécnica da Universidade da Bahia, que é da letra
“I”. Acontece, porém, que os secretários das demais
escolas superiores de engenharia, de padrão
superior, estão contemplados na melhoria, ficando,
assim, excluído o da Escola da Bahia, o que, não
tendo sido lapso representa desigualdade de
tratamento, a ser reparada, como a emenda propõe.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. –
Joaquim Pires. – Mathias Olympio.
Nº 112
Substitua-se pela seguinte a Subemenda nº 71:
Art. – Aos atuais Engenheiros do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda, que
pertenciam ao Quadro XIV – Administrações do
Domínio da União, criado pela Lei nº 284, de 28 de
outubro de 1936, são estendidas as normas da Lei nº
200, de 30 de dezembro de 1946.
Justificação
A subemenda apresentada à Emenda nº 71 e
aceita pela Comissão de Finanças desta Casa, visa,
no que diz respeito aos Engenheiros do Ministério
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da Fazenda, a estender a todos aquêles
funcionários, pertencentes ao Quadro Permanente,
as normas da Lei nº 200, de 1946.
Não se justifica, porém, tamanha amplitude.
A medida deveria limitar-se apenas, tal
como na emenda que aqui se apresenta, à
extensão daquelas normas aos Engenheiros
que em 1936, quando foi promulgada a Lei
nº 284, que reajustou os quadros do pessoal
civil
da
União,
integravam
o
então
Quadro XIV, pouco mais tarde transformado em
Quadro XIII. Êsse, o critério que norteou a
proposição que deu origem à mencionada
Lei nº 200, referente aos contadores do
mesmo Ministério, cuja situação, aliás, era
exatamente igual à dos Engenheiros, os quais, por
isso mesmo, só por omissão não lograram ser ali
incluídos.
Ante
o
exposto,
tão
sómente
a
25
Engenheiros,
–
tantos
são
os
que
se achavam naquela situação, – se jusNúmero
de
cargos
6
4
6
9
25

Classe

“O”
"N"
"M"
"L"

Projeto
da
Câmara
8.400,00
7.230,00
6.080,00
5.160,00

tifica a extensão das normas da citada Lei nº 200.
A despesa anual que desta emenda decorrerá
importa, precisamente, em Cr$ 573.120,00, uma vez
que, dentre aquêles funcionários, 6 nenhuma
diferença de remuneração terão, pelas classes em
que atualmente já se enmento de despesa que a
subemenda.
Demonstração da despesa
(Tendo em vista a Tabela aprovada pela
Câmara e o critério adotado na Lei nº 200) pelo
critério adotado na Lei nº 200, de 1946, foram
enquadradas no padrão 31 as classes L, M, N e O.
Segundo o Projeto aprovado pela Câmara
(parágrafo único do art. 4º), ao padrão 31 serão
atribuídos os vencimentos que corresponderão à
letra O (Cr$ 8.400,00).
Com base nesses elementos, o aumento de
despesa
que
a
subemenda
acarretará
será o seguinte:

Diferença
mensal

–
1.170,00
2.320,00
3.240,00

Diferença
anual

–
14.040,00
27.840,00
38.880,00

Diferença
total
por ano
–
56.160,00
167.040,00
349.920,00
573.120,00

Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. – Francisco Gallotti.
Nº 113
Aos quatro fiscais do Serviço de Censura de Diversões
Públicas do Departamento Federal de Segurança Pública, aos
quais se refere o Artigo 107 do Decreto nº 20.493, de 24 de
janeiro de 1946, caberá a gratificação de função, mensal de,
novecentos cruzeiros (Cr$ 900,00), a cada um.
Justificação
1) – Pelo Dec. nº 20.493, de 24 de
janeiro
de
1946,
foi
baixada
o
Re-

gulamento
do
Serviço
de
Censura
do
Departamento
Federal
de
Segurança
Pública.
2) – O Art. 2º dêsse Regulamento diz que o
referido Serviço é constituído:
a) – do gabinete do chefe do Serviço;
b) da Secretaria; c) da Censura; d) da
Seção
do
Expediente;
e)
da
Fiscalização.
3)
–
O
Capítulo
XI
dêsse
Regulamento
(Art.
107
e
112)
trata
da
Fiscalização,
dizendo
que
essa
fun-
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ção é exercida por quatro (4) fiscais e determinando
as atribuições dos mesmos fiscais.
4) – Enquanto assim procedeu, êsse Decreto
deixou – certamente por um lapso – de atribuir
remuneração correspondente às árduas funções
dêsses quatro fiscais.
5) – Que são de grande valia e importantes
responsabilidades os encargos dêsses funcionários,
basta a leitura dos aludidos Artigos 107 e
112 e saber-se que existem na Capital Federal
cêrca de 400 casas de diversões públicas, que
devem ser fiscalizadas por êsses quatro
funcionários.
6) – Que, para o desempenho de suas
funções, além do emprego das horas diurnas e
noturnas, os fiscais são obrigados a grandes
dispêndios de condução para vencer as
distâncias dos locais onde se encontram as ditas
casas de diversões: cinemas, teatros, circos, clubes,
cassinos, sociedades recreativas, cabarés, dancings,
etc.
7) – Má mais de dois anso que êsses fiscais –
todos funcionários do Departamento Federal de
Segurança Pública – trabalham com exemplar
dedicação, sem perceberem nenhuma remuneração,
sendo, entretanto, de salientar que é devido, em
grande parte, à sua eficiência que tal Serviço de
Censura arrecada aproximadamente a quantia de um
milhão e quinhentos mil cruzeiros (Cr$......
1.500.000,00), anualmente, de emolumentos e
multas – quantia essa que é recolhida ao Tesouro
Nacional.
8) – Nada mais justo, nada mais legal, nada
mais
constitucional,
nada
mais
humano
que se estabeleça para cada um dêsses fiscais
uma
remuneração
mensal
de
novecentos
cruzeiros (Cr$ 900,00), sob forma de gratificação de
função.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. –
Francisco Gallotti.

nº 2.284, de 1936, sem prejuízo de funcionários do
Quadro XIII do Ministério da Fazenda, mas não
foram beneficiados os aposentados por invalidez, ou
pela idade, enquanto foi elaborada e sancionada.
Esta emenda aditiva visa reparar a desigualdade de
tratamento existente, em prejuízo de pequeno
número de aposentados.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. –
Euclydes Vieira.
Artigo 26 – Substitua-se o parágrafo único do
artigo 26, pelo seguinte:
Nº 115
Onde convier:
Art. – Os servidores da União, aposentados ou
reformados, quando no desempenho de funções
eletivas estaduais ou municipais, poderão optar
pelos respectivos proventos.
Justificação

Com a permissão do ingresso em função
pública ainda muito moço, mal vencida a
adolescência, passam à inatividade remunerada
cidadãos ainda perfeitamente válidos, exuberantes
de vida, plenos de saúde. Segue-se que muitos
deles retornam a seus estados, fixando-se nos
municípios onde nasceram. Descendentes de
políticos locais ou de famílias tradicionais não raro se
sentem empolgados pela administração e pela
política e os amigos lhe sugerem uma situação de
representação
popular,
aproveitando-lhe
a
experiência, a cultura e até mesmo a condição
presumível de imparcialidade. Mas, o grande tropêço
surge logo: – o subsídio não corresponde às
necessidades mínimas do candidato. Daí a
necessidade de permitir-lhe a opção pelos proventos
da inatividade, facilidade que não sobrecarregará o
Tesouro Nacional e permitirá que o município ou
Estado acrescente à sua receita mais aquela
Nº 114
parcela. Nesse caso, o eleitor, apenas passará a
cooperar desprendidamente com o Estado e o
À Emenda nº 71 da Comissão de Finanças.
município onde nasceu. Parece-nos providência
Acrescente-se:
equitativa, senão grata.
“bem como aos funcionários que pertenciam
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. –
ao antigo Quadro XIII e que por invalidez, ou por Alfredo Neves.
terem atingido o limite da idade, foram aposentados
no cargo de Contador do Quadro Permanente do
Nº 116
Ministério da Fazenda”.
Art. 3º – Substitua-se o parágrafo 2º do artigo
3º pelo seguinte:
Justificação
Parágrafo 2º – Os atuais ocupantes dos
A
Lei
nº
200,
de
1946,
visou cargos referidos no parágrafo anterior terão direito à
reparar desigualdade estabelecida pela Lei diferença de vencimentos, nestes incorporados,
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para todos os efeitos, de acôrdo com a seguinte posto no art. 191 da Constituição Federal, sómente
tabela:
será o mesmo aplicado em relação a um dos cargos
que exercer, impedindo-se acumule proventos da
Cr$
inatividade.
P.........................................................
1.000,00
Q........................................................
2.000,00
Justificação
R........................................................
3.000,00
S.........................................................
4.000,00
A aposentadoria é um prêmio com o
qual
se
retribue
serviços
prestados
por
um prazo longo. A Constituição Federal, em
Justificação
princípio, veda a acumulação de funções
A tabela proposta não nos parece equitativa. renumeradas.
Por que a diferença entre P e Q será apenas de Cr$
As exceções são poucas e representam uma
500,00, quando para os demais será de Cr$... oportunidade
para
que
o
professor
ou
500,00?
técnico melhore seus proventos na atividade,
De modo que a emenda será não aumento uma vez que tem despesas extraordinárias
propositado, mas propor uma diferença equitativa, para manter-se em dia com os assuntos
percentual, entre os quadros padrões, igualando-os inerentes á sua especialidade. Na inatividade,
numa diferença de Cr$ 1.000,00 entre cada uma porém, não se compreende seja mantido
deles.
o
mesmo
privilégio,
continue
essa
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. – desigualdade de tratamento para um sôbre a grande
maioria.
Alfredo Neves.
Sala das Sessões, em ilegível de outubro de
Nº 117
1948.– Alfredo Neves.
Onde convier:
Art. Para a percepção de gratificação adicional
ou de magistério sómente será computado o tempo
de serviço na função, não podendo a mesma
ultrapassar a 1/4 dos respectivos vencimentos.
Parágrafo único – No caso da permissão do
artigo 186 da Constituição Federal, a gratificação
adicional ou do magistério só será concedida no
desempenho do cargo de maior remuneração,
quando ambos se equivalerem em tempo de serviço.

Acrescentar onde convier:
“Art. – O Govêrno proporá ao Congresso,
dentro de noventa dias (90) contados da
publicação
desta
Lei,
a
revisão
dos
níveis
de
remuneração
dos
cargos
técnicos, assim reconhecidos em Lei ou
Regulamento, bem como a reestruturação das
respectivas carreiras”.

Justificação

Justificação

A gratificação por tempo de serviço deve ser
um prêmio e um estímulo ao funcionário,
principalmente aquêles, sem perspectiva de
promoção no cargo que exercem, como sucede com
os membros do magistério. Mas não se compreende
que para o efeito da mesma se conte qualquer tempo
de serviço, o que cria uma situação de desigualdade
entre os próprios funcionários. Nem se invoque o
artigo 192 da Constituição Federal, porque êste
determina que o tempo de serviço público federal,
estadual ou municipal conta-se integralmente para
efeitos de disponibilidade e aposentadoria.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. –
Alfredo Neves.

se

Nº 119

A maioria dos Congressistas reconhece a
irreprimível necessidade de solução definitiva para o
relevante problema da justa remuneração dos
funcionários, ocupantes de cargos isolados e de
carreira, que exercem ocupações altamente
especializadas, como técnicos-profissionais que são,
verdadeiramente. É o que se infere dos inúmeros
pronunciamentos levados a efeito na Câmara dos
Deputados e agora no Senado, ao ensejo da
discussão do projeto de reajustamento de
vencimentos dos servidores civis e militares da
União.
A importância do assunto foi evidenciada
com muita propriedade, embora de modo
conciso, na justificação da Emenda nº 32 de
Nº 118
autoria dos ilustres Senadores Pereira Moacyr,
Henrique de Novaes e Rodolpho Miranda.
Onde convier:
Todavia, nos têrmos em que foi apresentada,
Artigo – Sempre que o servidor público porquanto a questão, pela sua complexidade,
tiver
de
beneficiar
do
dis- não pode ser solucionada de maneira efi-
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ciente
sem
que
se
proceda
a
um
l
evantamento
estatístico
indispensável
ao
perfeito
conhecimento
das
reais
necessidades
da
Administração,
conforme
bem
salientou
o
nobre
Senador
Alvaro
Adolpho.
Registramos, porém, com imensa satisfação,
que
o
Senhor
Presidente
da
República,
também, se encontra sériamente preocupado
com o assunto. S. Ex.ª, fiscalizando o problema,
assim se expressou com a sua costumeira
sinceridade:
“Não
obstante
o
propósito
da
Lei
nº 284, continua a observar-se disparidade de
retribuição
nos
quadros
do
pessoal
civil
da União, existindo ocupantes de cargos
isolados
e
de
carreiras
de
idênticas
denominações, com as mesmas atribuições e
responsabilidades, que percebem remuneração
diversa.
Verifica-se ainda marcante desigualdade no
que
diz
respeito
á
remuneração
dos
cargos
de
carreiras
técnico-profisisonais
para
o
ingresso
nas
quais
se
exige,
além de habilitação profisional, comprovada
mediante apresentação de títulos, diplomas e
certificados
de
cursos,
a
prestação
do
respectivo
concurso,
e
que,
no
entanto,
estão sujeitos a padrões de vencimentos idênticos
aos de carreiras para as quais apenas se exige o
concurso.
Essas palavras são públicas, achando-se
estampadas no “Diário Oficial” da união (Seção
I, do dia 29 de setembro de 1947) no
mesmo ato constitutivo de uma comissão que
recebeu a honrosa incumbência de oferecer
sugestões para o encaminhamento do magno
problema, que deverá ser resolvido satisfatoriamente
através estreita colaboração entre o Executivo e o
Legislativo.
A matéria submetida ao estudo da aludida
comissão, é, sem dúvida, muito complexax. A
fixação dos níveis de remuneração dos cargos
técnicos exige o conhecimento das atribuições e das
responsabilidades de cada um. Por outro lado, devese observar o equilíbrio entre os salários pagos pelas
emprêsas particulares e os vencimentos pagos pelo
Govêrno, tendo se presente as condições do
mercado de trabalho. Ainda outras medidas devem
ser adotadas, de molde a evitar que os funcionários
especializados, mais bem remunerados, sejam
ocupados em trabalhos essencialmente burocráticos,
que em regra, são executados com melhor
proveito pelo pessoal auxiliar remunerado de modo

mais compatível com a natureza do serviço e os
interesses do Estado.
Levando em conta os diversos aspectos da
questão em análise, elaboramos a presente emenda,
que substitui a de nº 32, a qual, a nosso sentir,
permite que o problema seja resolvido com acêrto no
tempo devido, pois, nesta altura, os trabalhos da
mencionada comissão nomeada pelo Exmo. Sr.
Presidente da República devem estar chegando à
fase final.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de
1948. – Hamilton Nogueira. – Vergniaud
Wanderley. – Alfredo Nasser.
Nº 120
A Emenda 41 acrescente-se:
§ 3º Os Auxiliares de Ensino do Colégio Pedro
II e do Ensino Secundário terão vencimentos
correspondentes à terça parte da importância
concedida aos catedráticos.
Justificação
Não é possível que se excluam os Auxiliares
de Ensino dos benefícios resultantes desta lei, uma
vez que ela não tem nenhuma intenção de prejudicar
qualquer servidor público, mórmente um professor. O
que se verifica com a falta de inclusão dos Auxiliares
de Ensino no projeto em discussão é pura e
simplesmente uma lacuna intencional que se procura
corrigir com êste acréscimo à Emenda 41.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. –
Joaquim Pires. – Evandro Vianna. – Adalberto Ribeiro.
Nº 121
Acrescente-se onde convier:
“Os extranumerários mensalistas que desempenham
as funções de Assistente jurídico na Administração Pública
Federal, passam a ter seus salários fixados na referência
XXXV, da respectiva T.N.M.”.
Justificação
O Govêrno tem demonstrado o propósito de não
deixar desamparada a classe dos juristas, com exercício
no Serviço Público, reconhecida como técnica, tal como a
dos médicos, engenheiros, dentistas.
O Govêrno que precedeu o atual corrigiu, em parte, a
situação vexatória em que se encontram os Assistentes
Jurídicos,
percebendo
salários
que
variam
entre Cr$ 1.950,00 e Cr$... 2.700,00, mensais, e que
positivamente não se compreende em face da natu-
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reza da função, da qual decorrem responsabilidades
incalculáveis.
No citado Govêrno, foram efetivados os
Assistentes Jurídicos lotados nos Ministérios da
Viação e Aeronáutica, os quais passaram a efetivos
de cargos isolados padrão "L", conforme provam os
Decretos-leis ns. 8.483, de 28 de Janeiro de 1945.
8.736, de 19 de Janeiro de 1946 e 8.785, de 24 de
Janeiro de 1946.
Era intenção do mesmo Govêrno proceder por
forma idêntica com relação aos demais assistentes,
lotados como extranumerários, nos Ministérios da
Fazenda e Agricultura. Deram-se passos iniciais para
a realização de tal objetivo. As formalidades
burocráticas, porém, impediram que se alcançasse o
desejado êxito.
Dessa forma, uma parte reduzida de
Assistentes Jurídicos, lotados nos Ministérios da
Fazenda, Agricultura, Guerra e Justiça, ficou
desamparada.
Sendo reduzido o número de Assistentes
Jurídicos prejudicados, é de se corrigir tal
desigualdade na proposta de aumento de
vencimento ora em estudo. Um dos meios a elevarse a referenda dos que não foram beneficiados,
anteriormente, para a referência atual, XXXV, o que,
pelo menos, seria equiparar-se, econômicamente,
aos seus colegas já beneficiados, e lotados nos
demais Ministérios.
Convindo salientar que as funções ocupadas
no quadro da administração pública pelos
Assistentes Jurídicos são idênticas, não devendo,
portanto, prevalecer a desigualdade ora reinante (Lei
nº 284).
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. –
Santos Neves. – Novaes Filho. – Pereira Moacir.

71:

Nº 122
Substitua-se pela seguinte a Sub-emenda nº

Art. – Aos atuais Engenheiros do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda, que
pertenciam ao Quadro XIV – Administrações do
Domínio da União, criado pela Lei nº 284 de 28 de
outubro de 1936, são estendidas as normas da Lei nº
200, de 30 de dezembro de 1946.

Justificação
A subemenda apresentada à Emenda nº 71 e
aceita pela Comissão de Finanças desta Casa, visa,
no que diz respeito aos "Engenheiros do Ministério
da Fazenda, a estender a todos aqueles.
funcionários, pertencentes ao Quadro. Permanente
as normas da Lei nº 200, de 1946.
Não se justifica, porém, tamanha amplitude.
A medida deveria limitar-se apenas tal como
na emenda que aqui se apresenta, à extensão
daquelas normas aos Engenheiros que, em 1936,
quando foi promulgada a Lei nº 284, que reajustou
os quadros do pessoal civil da União, integravam o
então Quadro XIV, pouco mais tarde transformado
em Quadro XIII. Êsse foi o critério que norteou a
proposição que deu origem à mencionada Lei nº 200,
referente aos Contadores do mesmo Ministério cuja
situação, aliás, era exatamente igual a dos
Engenheiros, os quais por isso mesmo, só por
omissão não lograram ser, ali incluídos.
Ante o exposto, tão sòmente a 25
Engenheiros, – tantos são os que se achavam
naquela situação, – se justifica a extensão das
normas da citada Lei nº 200.
A despesa anual, que desta emenda decorrerá
importa, precisamente, em Cr$ 573.120,00, uma vez,
que, dentre aqueles funcionários, 6, nenhuma
diferença de remuneração terão, pelas classes em
que atualmente já se encontram.
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA
(Tendo em vista a Tabela aprovada pela
Câmara e o critério adotado no, Lei nº 200).
Pelo critério adotado na Lei nº 200, de 1946,
foram enquadradas no Padrão 31 as classes L, M, N
e O.
Segundo
o
Projeto
aprovado
pela
Câmara (parágrafo único do art. 4º), ao
padrão
31
serão
atribuídos
os
vencimentos que corresponderão a letra O (Cr$
8.400,00).
Com base nêsses elementos, o aumento de
despesa que a subemenda acarretará será o
seguinte:
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Número de
cargos

Classe

Projeto
da
Câmara

Diferença
Mensal

Diferença
anual

Diferença total
por ano

6

"O"

8.400,00

–

–

–

4

"N"

7.230,00

1.170,00

14.040,00

56.160,00

6

"M"

6.080,00

2.320,00

27.840,00

167.040,00

9
25

"L"

5.160,00

3.240,00

38.880,00

349.920,00
573.120,00

Cálculo da despesa que a subemenda nº 71 acarretará no tocante aos Engenheiros.
Número
de
cargos

Classe

Projeto
da
Câmara

Diferença

Diferença

Diferença
total
por ano

Mensal

anual

6

"O"

8.400,00

–

–

5

"N"

7.230,00

1.170,00

14.040,00

70.200,00

6

"M"

6.080,00

2.320,00

27.840,00

167.040,00

24

"L"

5.160,00

3.240,00

38.880,00

933.120,00

2
43

"K"

4.310,00

4.270,00

51.240,00

102.480,00
1.272.840,00

–

Sala das Sessões, em 06 de outubro de 1948. – Plínio Pompeu.
Nº 123
O §1º do art. de que trata a emenda nº 41,
passa a ter a seguinte redação:
"Os assistentes de ensino de escola superior,
os do Colégio Pedro II e os preparadores dos
estabelecimentos militares de ensino, perceberão
vencimentos correspondentes ao padrão K".
Justificação
A
apenas

medida
proposta,
que
5
servidores
efetivos,

atingirá
é
de

inteira justiça. Exatamente como no caso
dos catedráticos do Pedro II, os preparadores
dos estabelecimentos militares de ensino sempre
tiveram
vencimentos
equiparados
aos
dos
assistentes de ensino efetivos das escolas
superiores, e não seria justo, do mesmo modo, que a
nova lei quebrasse, sem motivo plausível, essa
tradição.
Embora se trate de cargos com denominações
diversas,
as
obrigações
dos
preparadores
são as mesmas que as dos assistentes de ensino,
como mostram os regulamentos respectivos
ou, ainda melhor, "Os princípios e nor-
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mas gerais para a elaboração dos regulamentos dos
estabelecimentos de ensino subordinados à
Inspetoria Geral de Ensino do Exército", publicados
no D. O. de 3 de dezembro de 1938, cujo
capítulo referente aos preparadores está assim
redigido:
CAPITULO VI
I – Em cada uma das aulas de
ensino
experimental
(matérias
que
para
seu ensino reclamam trabalhos práticos de
alunos em gabinete ou laboratórios), haverá
preparadores:
II – Os deveres, direitos, vencimentos
e demais vantagens dos preparadores serão
os mesmos estabelecidos na legislação civil
para
os
assistentes
da
Universidade
do
Brasil (Decreto-lei nº 600, de 5 de agôsto de
1938, e Exposição de Motivos nº 6.034,
de 29 de julho de 1938, do Conselho
Federal do Serviço Público, D. O. de 22 de agôsto de
1938).
III – O provimento no cargo de preparador será
feito mediante concurso de títulos ou de provas; as
bases e normas gerais para êsse concurso serão as
mesmas estabelecidas para o provimento no cargo
de assistente da Universidade do Brasil.
Antes da lei do reajustamento de 1936, a
denominação de Preparador era comum a todos os
estabelecimentos de ensino, tanto civis como
militares. Com aquela lei, a denominação dos
preparadores do Pedro II e a dos preparadores
efetivos do ensino superior foi mudada para
Assistente de Ensino, conservando o Ministério da
Guerra, entretanto, a antiga denominação, aliás, com
a ressalva posterior já assinalada.
É interessante esclarecer também que os
preparadores do Ministério da Guerra, em 1941,
tiveram seus vencimentos elevados de H para I por
terem obtido os assistentes da Universidade do
Brasil, por Decreto-lei número 2.895, de 1940, êsse
aumento. A proposta foi do próprio DASP, que na
sua Exposição de Motivos nº 431, de 25 de março de
1941 (D. C. de 29 de março de 1941), disse
textualmente:
"c) que tendo o referido Decreto-lei nº 2.895,
de 1940, elevado de H para I o vencimento dos
assistentes
da
Universidade
do
Brasil,
idêntica providência deve ser adotada, pelos
motivos apontados, em relação aos cargos de
preparador dos aludidos estabelecimentos militares
de ensino".
Pelo mesmo motivo, tiveram mais tarde os
assistentes de ensino do Pedro II igual aumento. O Decreto

lei respectivo é de nº 3.362 e a Exposição de
Motivos, que o acompanhou (Nº 1.189, de 18 de
junho de 1941, D. O. de 24 de junho), diz na letra c):
"Que aos assistentes, padrão H, do Pedro II, devem
ser extensivos os benefícios do Decreto-lei nº 2.085,
que elevou de H para I o padrão de vencimentos do
assistente, ocupante de cargo federal".
Vê-se, assim, que os deveres e vencimentos
de assistentes e preparadores são os mesmos, e
que não seria realmente justo que a presente lei
quebrasse sem motivo plausível essa igualdade de
tratamento.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. –
Evandro Vianna.
Nº 124
Onde convier:
Ficam equiparados aos Delegados de Polícia
os atuais nove (9) Censores efetivos do
Departamento Federal de Segurança Pública.
Justificativa
Os Censores do D.F.S.P. sempre tiveram
categoria superior aos Delegados de Polícia.
Durante a administração do Senhor Ministro
Ribeiro da Costa, todos os quadros de funcionários
do Departamento Federal de Segurança Pública
foram reclassificados em três e quatro letras acima,
com
exceção
única
dos
Censores
que
permaneceram com a antiga classificação por não
ter havido tempo, na ocasião, devido ao aumento de
funcionalismo que então se processou. Haja vista o
que fizeram em relação aos Delegados, que da letra
L passaram para a letra O; os Comissários, que das
letras I e J para as letras M e N; os Peritos Criminais,
que das letras H e I foram elevados para a letra M;
os Fiscais da Guarda Civil, que eram letra H e foram
também elevados para a letra L; os Detetives,
também, passaram da letra H para a letra L e assim
foram reestruturadas as demais classes de
funcionários do referido Departamento. Entretanto,
os Censores que sempre foram da letra M, nela
permaneceram até a presente data.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. –
Georgino Avelino. – Waldemar Pedrosa. – Pereira
Pinto. Durval Cruz.
Nº 125
À emenda nº 70:
Acrescente-se:
Os
Inspetores
Federais
Secundário
Superior,
bem

de
Ensino
como
os
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Inspetores
Educação
Física,
terão
Todos possuem curso especializado e foram
vencimentos, correspondentes a. referência 25.
admitidos por prova de habilitação. Justo é, portanto,
que, uma vez reclassificados uns, também sejam
beneficiados os outros. Além disso, são apenas 15
Justificação
em todo o território nacional o que acarreta pequeno
Os Inspetores de Educação Física tem aumento de despesa.
funcões junto aos estabelecimentos de Ensino
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. –
Secundário e Superior (Escola de Educação Física). João Villasbôas.
Estão incluídos na mesma referência XVIII.
QUADRO DE. VENCIMENTOS DOS INSPETORES DO ENSINO COMERCIAL DE ACÔRDO COM A
PROPOSTA DE AUMENTO
CLASSIFICAÇÃO ATUAL
Nº de Insp.
3
34
136
220

Ref.
22
20
19
18

Venc. Unidade
1.900,00
1.580,00
1.440,00
1.310,00

Despesa Total
5.700,00
53.720,00
195.840,00
288.200,00
543.460,00

Despesa Anual
68.400,00
644.640,00
2.350.080,00
3.458.400,00
6.521.520,00

Vencimento proposta para os Inspetores de Ensino
Secundário e Superior
Ref.
25
2.990,00
Demonstração de Aumento de Despesa
393 x 2.990,00 x 12
14.100.840,00
Despesa total anual com o aumento............................................. ................................
Despesa total anual com o aumento............................................. ................................
Aumento de Despesa....................................................................
Modificações na classificação das Referências
Anterior
Atual
Ref...........................
XIV
22
IX
20
VII
19
VI
19
V
18
Demonstração de Aumento de Despesa pela atual referência 23
Ref. 23..............................................................................................................................
Despesa total com o aumento..........................................................................................
Aumento de Despesa.......................................................................................................

14.100.840,00
6.521.520,00
7.579.320,00

10.045.080,00
6.521.520,00
3.523.560,00
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Nº 126

quais ela expressamente se relatou:
É de justiça estender-lhes aquelas, vantagens
(Subemenda à Emenda nº 71).
de que ficaram privados por terem sido atingidos
Aos atuais dactilógrafos do Tesouro Nacional, pela aposentadoria antes da sua promulgação
que ingressaram na carreira por nomeação ou
Sala das Sessões do Senado Federal, em 6
transferência estendem-se, as normas da Lei nº 200, de outubro de 1948. – João Villasbôas.
de 1947.
Parágrafo único – O Serviço do Pessoal do
Nº 128
Ministério da Fazenda apostilará os títulos de
nomeação dos funcionários atingidos por êste artigo.
Acrescente-se onde convier:
Art. Ficam classificados na referência 25 os
Inspetores ,do Ensino Comercial.
Justificação
Trata-se de uma reparação que se pretende
praticar em favor de funcionários que tiveram seus
direitos olvidados pela Administração, numa
ocasião de reforma em que constituíram a exceção
única dentre quantos foram beneficiados no
acesso e melhoria dos respectivos vencimentos,
decorrentes da reforma realizada no Tesouro
Nacional em 1934, pelos Decretos-leis ns. 24.036 e
24.144, respectivamente, de março e abril daquele
ano.
Na verdade, são apenas 24 dactilógrafos da
mencionada repartição fazendária, contando quase
todos perto de 30 anos de bons serviços prestados á
Nação e que, por não haverem sido contemplados,
como mereçam, a exemplo do que aconteceu com
seus colegas, até mesmo contínuos e chefes de
portaria, que obtiveram melhorias funcionais, ficaram
os dactilógrafos em apreço com sua carreira
lamentàvelmente confinada, estanque no atual
padrão "G", sem poderem jamais lograr um acesso
sequer, coma compensação pela indisfarçável lesão
sofrida em seus direitos.
Levando-se ainda em consideração que a
medida vem beneficiar um mero pequeno de
funcionários, é de inteira justiça a aprovação da
emenda em aprêço.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948.
– Evandro Vianna.
Nº 127

Justificação
Os inspetores do Ensino Comercial exercem
funções idênticas as dos Inspetores de Ensino
Secundário e Superior, classificados na referência
25, como acaba de resolver a Comissão de Finanças
do Senado, tomando em consideração a Emenda nº
70; apresentada pelo Senhor Senador Evandro
Vianna.
Os estabelecimentos de ensino comercial são
hoje
grandemente
freqüentados,
possuem
geralmente turnos do dia e da noite o que torna
árduas e de muita responsabilidade as funções dos
respectivos inspetores que, para fiel cumprimento de
suas obrigações, têm que estudar, continuamente,
numerosos problemas técnicos de ensino, quer no
que se refere a cultura geral, quer no que concerne à
cultura técnica, incluída nos cursos de comércio e
propaganda, de administração, de contabilidade, de
estatística e de secretariado, todos previstas na
organização vigente do ensino comercial (Decreto-lei
nº 8.141 de 28 de dezembro de 1943). Note-se,
ainda, que, além desses, os inspetores do ensino
comercial fiscalizam o curso comercial básico, de
nível igual ao do ginasial.
Por tôdas essas razões, não é justo que os
inspetores
do
ensino
comercial
percebam
remuneração inferior a de seus colegas do ensino
secundário e superior.
Sala das Sessões, em 8 de outubro de 1948.
– Joaquim Pires.

Acrescente-se no final da Emenda nº 71:
"bem como os oficiais administrativos que
Nº 129
serviram nas Delegacias Fiscais nos Estados em
1936 e foram aposentados antes da Lei nº 200, de
Acrescente-se onde convier, substituídas a
1947".
Emenda nº 41 e a subemenda:
Art. Os Professôres Catedráticos do Ensino
Justificação
Superior perceberão vencimentos correspondentes
A Lei nº 200 não aproveitou aos aposentados, aos seguintes padrões:
que, entretanto, foram oficiais administrativos
a) professôres das escolas superiores de
e serviram nas Delegacias Fiscais em 1930, aos Direito, Medicina, Farmácia.
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Odontologia, Engenharia, Filosofia e Arquitetura –
padrão "O";
b) professôres da Escola Nacional de Música,
Escola Nacional de Belas Artes – padrão "N";
c) professôres da Escola Nacional de
Educação Física padrão "M".
§ 1º – Os professôres adjuntos terão os
vencimentos correspondentes aos seguintes padrões:
a) das escolas superiores de direito, medicina,
farmácia, odontologia, engenharia, arquitetura e
filosofia – padrão "N";
b) Escola Nacional de Música e da Escola
Nacional de Belas Artes – padrão "M";
c) da Escola Nacional de Educação Física –
padrão "K".
§ 2º – Os assistentes de ensino superior
perceberão os vencimentos correspondentes aos
seguintes padrões:
a) das escolas superiores de direito, medicina,
farmácia, odontologia, engenharia, arquitetura,
filosofia padrão "K";
b) da Escola Nacional de Música e da Escola
Nacional de Belas Artes – padrão "J";
c) da Escola Nacional de Educação Física –
padrão "J".
Art. Os professôres do Colégio Pedro II
perceberão vencimentos correspondentes aos
seguintes padrões:
a) catedráticos – padrão "N".
b) adjuntos e professôres extranumerários
mensalistas – padrão "M";
c) assistentes – padrão "J".
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. –
Evandro Vianna;
Nº 130
Onde couber:
Esta lei, para todos os efeitos, será
promulgada a título precário e de emergência. Dentro
de seis meses, deverá, o Govêrno organizar projeto
de reestruturação do funcionalismo público civil, sem
aumento de pessoal e de despesas.
Justificação
Seria desnecessária a emenda, se o projeto,
oriundo da Câmara dos Deputados, não estivesse
eivado de disposições normativas, cujo alcance e
correlatas consequências, em face do parágrafo
terceiro do artigo 141 da Constituição Federal, não
podem ser previstas a avaliadas a priori.
O dispositivo proposto a uma medida de
elementar previdência, que deve.ser adotada.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. –
Adalberto Ribeiro.

Nº 131
Os Fiscais Aduaneiros padrão 24 –
Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda –
passam a ser reajustados na classe K,
imediatamente
superior
aos
seus
atuais
vencimentos.
Justificação
Preliminarmente, deve ser esclarecido que a
carreira de Fiscais Aduaneiros têm, atualmente, dois
quadros distintos:
PERMANENTE E SUPLEMENTAR
Ao primeiro desses quadros foi concedido um
aumento sem lhe modificar a estrutura, enquanto
que, ao Segundo, o aumento foi feito de maneira
diferente, adotando-se como critério a unificação dos
quadros, e assim os padrões do Quadro
Suplementar foram reajustados nas diferentes
"Letras" do Quadro Permanente.
Todavia, a sistemática adotada pelo DASP,
ou melhor, a conversão dos padrões em letras, foi
logo alterada, primeiramente, na Câmara dos
Deputados e, agora, por êste respeitável Senado
Federal.
O Quadro Suplementar da Carreira de Fiscais
Aduaneiros compõe-se, atualmente, de cinco
padrões: 7, 8, 10, 12 e 14, com vencimentos de Cr$
1.650,00, Cr$ 1.800,00, Cr$ 2.100,00, Cr$ 2.400,00 e
Cr$ 2.850,00, cumprindo acentuar que o
primeiro desses vencimentos perfeitamente igual ao
da classe "G" do Quadro Permanente, enquanto que
os demais se encontram compreendidos entre as
classe G e H, H e I, I e J, sendo que o padrão 14
está compreendido entre esta última letra e a
classe K.
Na tabela aprovada pela Câmara dos
Deputados, o padrão 7, de vencimentos iguais
aos da letra "G", foi reclasificado nesta letra, o
padrão 8, foi elevado à classe "L", imediatamente
superior aos seus atuais vencimentos, o padrão
10, também, foi elevado à classe I, imediatamente
superior aos seus atuais vencimentos, o padrão
12, atendido no apêlo formulado a êste Egrégio
Senado Federal, teve aprovada, na Comissão de
Finanças,
uma
emenda
reclassificando
os
funcionários desse padrão na classe J, também,
imediatamente superior.
Nestas condições, a elevação do padrão 14 da
carreira de Fiscais Aduaneiros, cujos vencimentos
atuais se encontram compreendidos entre as letras J
e K do Quadro Permanente; se impõe como medida
de absoluta justiça, pois, a conservação desses
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funcionários na classe J, importaria em flagrante
injustiça, de vez que, enquanto os fiscais
aduaneiros padrão 12 foram, por aquela emenda,
classificados na Ietra imediatamente superior "J",
os de padrão 14, sem a providência pleiteada
nesta emenda, terão de regredir à letra "J",
juntando-se aos seus colegas de classe inferior, o
que vem ferir o princípio da hierarquia funcional e
da própria equidade.
Além disso, ficando na classe "J", serão os
de padrão 14 beneficiados com um aumento de
29%, ou seja inferior ainda a percentagem mínima
de 30% adotada como critério geral no trabalho
confiado ao estudo do Congresso.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1940.
– Dario Cardoso.
Nº 132
O Conselho Superior de Tarifa e os 1º e 2º
Conselhos de Contribuintes constituem o órgão
judiciário do Ministério da Fazenda.
Decidem, em segunda instância, todos os
litígios entre o Fisco e os contribuintes no que diz
respeito aos grandes impostos da Nação: direitos
aduaneiros, impôsto sôbre renda, impôsto de
consumo, impôsto do sêlo, vendas mercantis,
enfim todos os impostos arrecadados pela
Fazenda.
São, portanto, tribunais que concorrem em
grande parte, com suas decisões para a
arrecadação das rendas públicas.
Por outro lado, revela notar que desde 1934,
jamais tiveram os seus membros qualquer
aumento na gratificação das funções que
abnegadamente exercem, fixadas, desde aquêle
ano, em Cr$ 1.500,00 mensais.
Apesar do exposto, – certamente por
lamentável esquecimento, – não foram incluídos
na emenda nº 34, que manda aumentar de 100%
as gratificações de função daquêle Ministério,
relativas aos delegados fiscais, inspetores de
alfândegas e outros cargos em comissão,
funcionários a êsses que constituem a 1ª instância
e cujas decisões são julgadas em grau de recurso
pelos referidos Conselhos.
Esperam, assim, os seus titulares sua
inclusão na mencionada emenda, com a seguinte
redação:
Membros
do
Conselho
Superior
de Tarifa, Primeiro e Segundo Conselhos
de
Contribuintes,
respectivos
Repre-

sentantes da Fazenda e Secretaries – 100%.
Sala, das Sessões, em 6 de outubro de 1948. –
Maynard Gomes.
Nº 133
Acrescente-se onde couber:
"Os professôres adjuntos, extranumerários, do
Instituto Nacional de Surdos-Mudos (M.E.S.),
perceberão os mesmos vencimentos fixados para os
assistentes do Colégio Pedro II, no art. 7º desta lei",
Justificação
Os professôres adjuntos do Instituto Nacional de
surdos-mudos, exercem uma nobre função e que não é
necessário apenas cultura; êles precisar ser adaptados
de um profundo espírito de dedicação já que terão de
lidar com os portadores de deficiência orgânica,
trazendo-os com seu esfôrço ao convívio da
sociedade."
Ingressaram êles no serviço público mediante
prova. de habilitação e os poucos que não a fizeram foi
por que exerciam a função desde antes da criação do
D.A.S.P. e já tem mais de quinze anos de serviço.
Têm êles as mesmas responsabilidades,
obrigações e atribuições dos professôres lotados no
referido Instituto, sujeitos, também, ao mínimo de
dezoito horas semanais de aulas.
Cumpre ainda esclarecer que o próprio
Regimento do I.N.S.M. (Decreto nº 14.199, de 7-12-43),
não distingue entre atribuições de uns e de outros.
Além da especialíssima e estafante tarefa de
demutização de seus alunos, o professor adjunto
ministra diversas matérias do Curso Secundário, como
se vê do art. 7º, nº II do referido decreto.
Justo é, pois, que se remunere condignamente a
êsses dedicados mestres que militam num ramo de
ensino espinhoso, difícil e exaustivo.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. –
Hamilton Nogueira.
Nº 134
Acrescente-se, onde convier:
Art. Os professôres catedráticos do ensino
superior, do Colégio Pedro II e os professôres civis
efetivos do Colégio Militar perceberão vencimentos
correspondentes à letra O.
§1º Os assistentes de ensino de escola superior
e do Colégio Pedro II correspondentes à metade
vencimentos da importância atribuída aos catedráticos.
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§2º Os vencimentos dos atuais professôres
adjuntos de ensino superior e dos professôres
extranumerários mensalistas do Colégio Pedro II
corresponderão a dois terços dos fixados para os
catedráticos.
Justificação
Os professôres catedráticos de ensino
superior a do Colégio Pedro II é bem assim os
professôres civis do Colégio Militar não podem ter
acesso. A medida pleiteada é justa, pois se trata
inequivocamente, de uma classe de servidores que
contribui de maneira relevante para a formação
moral, cívica e intelectual da mocidade. Os Colégios
Pedro II e Militar são estabelecimentos padrões no
seu gênero e seus professôres gozaram, por longo
tempo, para efeito de vencimentos, de equiparação
aos do ensino superior. No Colégio Militar a distinção
entre professôres catedráticos e adjuntos de
catedrático é apenas honorifica ,tanto assim que as
condições de acesso a ambos os cargos são as
mesmas. Não seria justo que a nova lei quebrasse,
sem motivo plausível ,esta tradição. Os paragráfos
estabelecem, ou antes, mantém a proporcionalidade,
já. existente e visam conferir a, totalidade da classe,
considerada como todo orgânico, a indispensável
correlação de proventos.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. –
Hamilton Nogueira.
No 135
Onde convier:
Art. – Ficam extensivos aos médicos
sanitaristas aposentados do Ministério da Educação
e Saúde, até a data do Decreto-lei nº 8.833, de 24 de
Janeiro de 1946, os direitos e vantagens dêsse
mesmo Decreto-lei, a partir da data da promulgação.
Justificação
Os médicos sanitaristas aposentados antes da
data do Decreto-lei número 8.833, de 24 de Janeiro
de 1946, não tiveram os proventos máximos de
aposentadoria, correspondentes aos vencimentos do
respectivo quadro, porque foram quase todos
alcançados pela idade compulsória, e outros por
força da invalidez consequente a doenças adquiridas
em serviço durante as comissões contra a febre
amarela nos Estados do Nordeste.
É de justiça que a Nação não esqueça os
serviços que lhe prestaram esses beneméritos
auxiliares de Os-

valdo Cruz, na extinção de epidemias de Peste
Bubônica, Varíola, Cólera na Ilha Grande; e
sobretudo da Febre Amarela, que antes afugentava a
imigração e o capital estrangeiro, o que tanto nos
desacreditava perante o Mundo.
Cumpre lembrar ter sido considerada a melhor
justificativa para, a assinatura do Decreto-lei número
8.833, justamente a melhoria dos proventos da
carreira de sanitaristas (antigos inspetores sanitários)
que serviram nas memoráveis campanhas do grande
Osvaldo Cruz. Prestou-se assim como uma
homenagem póstuma ao maior higienista brasileiro
de todos os tempos através seus dedicados
auxiliares.
Pois bem, são êles, em número apenas de 23,
os poucos sanitaristas que restam daquele período
áureo da higiene do Brasil, que agora esperam
merecer o reconhecimento de seu direito, a um fim
de vida menos, atribulado, direito êsse que foi
concedido, aliás, merecidamente aos que chegaram
depois, quando ,esta Capital já se achava saneada.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. –
Hamilton Nogueira.
Nº136
A emenda nº 78, acrescente-se, onde convier:
"O dispositivo desta lei estende-se aos
Pesquisadores
Especializados,
Biológicos
e.
Tecnologistas, do Instituto "Osvaldo Cruz",
portadores de diploma universitário e mediante
regulamentação".
Justificação
O alto padrão do trabalho tecnicoespecializado que executam, exige o regime de, "fulltime", como acontece nas instituições congêneres
européias e norte-americanas. Basta transcrever as
palavras do ilustre Senador .Álvaro Adolpho, ao
aprovar como relator da Comissão de Finanças, a
referida emenda: "o tempo integral para as carreiras
técnicas a hoje matéria pacífica; em. tôdas as
organizações de trabalho".
Lembrem-se, de passagem, que mais de 60%
dos técnicos atuais de Mangunhos, já trabalham em
regime de tempo integral, sem, no entanto,
receberem por isso, nenhum acréscimo de
remuneração.
A
necessidade
de
regulamentação,
compreende-se porque a outorga do "full-time" está
condicionada, naturalmente, a várias exigências,
entre as
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quais, um passado técnico-científico que seja uma
garantia à compensação que se espera dêsse regime
de trabalho.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. –
Hamilton Nogueira.
Nº 137
Art. Perceberão os médicos sanitaristas do D. N.
S. ou M. E, S, o dôbro dos vencimentos da classe a
que pertencem, ou venham a pertencer, em virtude do
tempo integral e de serviço, pelo qual optam.
§1º Entende-se por tempo integral, para os fins
dêste artigo, o dedicado exclusivamente aos trabalhos
e estudos dos problemas de medicina preventiva.
2º Dá-se opção mediante requerimento dos
interessados.
Substitua-se por:
Art. Os médicos do D. N. S. ou M. E. S. que
executam atividades de saúde pública em regime de
tempo integral perceberão em dôbro os vencimentos
ou salários da classe ou referência a que pertençam,
ou venham a pertencer.
§1º Entende-se por tempo integral, para as fins
dêste artigo o dedicado exclusivamente aos trabalhos e
estudos dos problemas de medicina preventiva, como
proibição do exercício de outra qualquer ocupação,
remunerada ou não, salvo o desempenho de cargos no
remunerados, em sociedades científicas de higiene,
medicina preventiva ou assistência médico social.
§ 2º Para os médicos referidos nêste artigo que
já não trabalhem em regime de tempo integral, dá-se a
opção
mediante
requerimento,
à
autoridade
competente.
Justificação
Sob todos os aspectos louvável o objetivo de
melhor remuneração – de munerar, mesmo, no dôbro
do padrão de vencimentos – as atividades dos médicos
de Saúde Pública, quando executadas em regime de
tempo integral.
O estímulo à carreira sanitária para o servidor
técnico data, de 1889. nos Estados Unidos, e de 1917,
nas Filipinas.
Entre nós – e por certo, também, na América do
Sul – "foi Osvaldo Cruz o pioneiro da instituição do
Campo integral, com remuneração compensadora
(para a época), com base às atividades, ainda
nascentes, da Saú Pública".

Posteriormente, o princípie do "full-time"
estendeu-se,
no
Brasil,
especialmente
aos Servidores Nacionais do Departamento
Nacional de Saúde. Ao de Febre Amarela,
introduzido pela benemérita Fundação Rockfeller
e seguidamente os demais, sendo parte integrante
dos seus regimentos e exigido a todos os seus
médicos.
A emenda nº 78, ao projeto estabelece a
remuneração em dôbro para as atividades de saúde
pública exercida pelos "médicos sanitaristas". Assim
redigida e consubstanciada, exclue, do objetivo
essencial e justo, um grande número de médicos que
no Saúde Pública já trabalham em "regime de tempo
integral", porquanto como "Médico Sanitarista" a lei
considera no momento, estritamente, aqueles, que
pertencem à carreira de sanitarista, do Departamento
Nacional de Saúde.
Justo, pois, que a medida se torne extensiva, a
todos aqueles que às atividades de Saúde Pública
dedicam tempo integral, a cujo favor pesam além de
outras, uma razão de ordem psicológica: e que a
materialização e a direção da obra de saúde pública
exigem o pensamento integral do técnico, o qual a
incompatível com as preocupações pessoais de
ordem financeira".
Êste justo conceito ampara-se, além de outras,
nas lapidares expressões de Edward C. Ernest e
Gregório
Marques,
do,
Oficina
Sanitária
Panamericana.
..."No es dable desenvolver en toda su
amplitud las potencialidades productivas, ante la
preocupación de que el empleado de hoy sea el
cesante de manana, o de que la empresa iniciada
con ahinco y fervor de humanismo, quede rezegada.
A más, al hombre de ciencias, ya que no busca oro,
sino reconocimiento, debe por lo menos brindárse-le
um Modus Vivendi que se apare e a sua prestigiosa
mision"...
Sala dos Sessões, em 6 de outubro de 1948. –
Hamilton Nogueira.
O Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão
do projeto com emendas. (Pausa).
Nenhum Senhor Senador querendo usar de,
palavra, declaro-a encerrada.
Vai a matéria à Comissão de Finanças, a fim
de opinar sôbre as emendas apresentadas.
Está, esgotada a matéria de, Ordem do Dia.
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O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Pego a
palavra para explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA (*) (para
explicação pessoal): – Sr. Presidente, é a
contragosto que venho à tribuna falar novamente
sôbre a administração do Sr. Prefeito, General Ângelo
Mendes de Moraes.
Prometi,
ontem,
ao
Senado
trazer
documentação no sentido de provar que S. Ex.ª não
cumpre a lei, não obedece aos códigos, e tôdas as
reformas, ou deformações, que está fazendo e
pretende ainda realizar nesta cidade, decorram
apenas da sua vontada.
Diversos jornais, num movimento de defesa da
arborização e dos momentos históricos desta cidade,
vem acentuando o caráter individualista da
administração do Prefeito Angelo Mendes de Moraes.
"Jornal do Brasil" em varios artigos e tópicos,
tem estudado pormenorizadamente o assunto e, ainda
hoje, o "Correio da Manhã" faz referência à
arborização do Rio de Janeiro.
Tenho em mãos, Sr. Presidente, uma prova
palpável, porquanto se trata de ofício do Conselho
Florestal Federal, órgão encarregado de zelar pela
observância do Código Florestal, e que vem
demonstrar que S. Ex.ª o Sr. Prefeito não esta.
cumprindo a lei.
O ofício está redigido nos seguintes têrmos:
"Exmo Sr. Senador Hamilton Nogueira"
O Conselho Florestal Federal, tomando
conhecimento, em sua sessão de hoje, do brilhante
discurso proferido por V. Ex.ª, ontem, no Senado da
República, em que dedica uma de suas partes ao
modo pelo qual esta sendo tratada a arborização da
cidade pelas autoridades municipais, resolveu, por
votação unânime dos membros presentes, que se
levasse a V. Ex.ª a solidariedade do mesmo Conselho
na defesa, tão eloqüentemente feita, das arvores que
embelezam as ruas desta grande metrópole que por
ser a maior localizada em zona tropical, mais do que
nenhuma outra precisa de sua sombra protetora.
_______________

(*) Não foi revisto pelo orador.

2 – Competindo ao Conselho por disposição
expressa do Código Florestal (art. 193), exercer
suas funções em todo o país e, principalmente no
Distrito Federal, desde a sua criação, tem-se
desvelado em solicitar, oficialmente, providências
no sentido de ser modificado o sistema empregado
pelos podadores da Prefeitura Municipal, ao
transformar
os
outrora
lindos
espécimes
ornamentais existentes nos logradouros públicos,
em verdadeiros fantasmas arvores, posto deixaremnas reduzidas ao tronco e galhos mestres, quando
não apenas ao tronco, pelo "corte completo da
fronde, do que resulta perderem as árvores as suas
energias recuperadoras, e, com elas, as
características próprias da espécie a que
pertencem.
3 Por diversas vezes, para mostrar a
importância que dispensava ao assunto, foi o
Conselho, incorporado, solicitar aos Prefeitos, em
exercício, medidas tendentes a modificar o
processo de poda adotado, que não encontra
nenhuma justificativa, mas é de desastroso efeito
para a beleza e a higiene da cidade. Todos
prometiam as providências solicitadas pelo
Conselho, mas sempre se esqueciam do promessa,
assistindo, o Conselho na primeira poda que se
seguia cheio de tristeza, que a sua intervenção se
revelará mais uma vez inútil.
4 – Já na gestão do atual Prefeito, o Exmo.
Sr. General de Divisão Angelo Mendes de Moraes,
cumpria mais uma vez o Conselho o seu dever de
órgão local, dirigindo a sua excelência o ofício de
que junto cópia, que, se não mereceu a honra de
uma resposta escrita, teve-a, eloqüente, no
espetáculo que apresentam os duplos renques de
ficus das Avenidas do Flamengo e do Russel".
Está aqui o ofício, datado do ano passado –
de 8 de setembro de 1947 – que, "se não mereceu
a honra de uma resposta escrita, teve – a eloqüente
no espetáculo que apresentam os duplos renques
de ficus das avenidas do Flamego e do Russel".
S. Ex.ª ontem prometeu tirar todos os ficus da
cidade. Iria fazer, de acôrdo com a sua vontade e
se por acaso, para infelicidade desta Capital,
continuar na Prefeitura, uma remodelação
completa.
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O SR. PINTO ALEIXO: – V. Ex.ª dá licença
para um aparte?
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Com grande
prazer.
O SR. PINTO ALEIXO: – Pela leitura do oficio
a que V. Exª acaba de proceder verifica-se que não
foi só o Prefeito Mendes de Morais quem se
preocupou em mandar podar as árvores da cidade;
os antecessores de S. Ex.ª também a fizeram. Os
que residem longe dessas árvores não sabem o mal
que elas provocam. Eu, pessoalmente, bati palmas
ao Prefeito Mendes de Morais no dia em que
mandou podar as árvores junto à minha residência,
as quais impediam a entrada do sol no meu
apartamento. O problema precisa ser olhado mais
cuidadosamente. Não há dúvida que o Conselho
Florestal ...
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – A quem
compete fazer cumprir a lei.
O SR. PINTO ALEIXO: – ... tem por finalidade
precípua zelar pelas nossas florestas, pelos nossos
parques. Devemos, entretanto tolerar as amputações
necessárias das árvores, para que não prejudiquem
a Saúde daqueles que moram nas suas
proximidades. A critica de V. Ex.ª é, pois relativa.
Fôsse o Prefeito Mendes de Morais devastar as
florestas da Tijuca, de Santa Tereza ou de qualquer
outro lugar e eu seria radicalmente contra S. Exª.
Podando, entretanto, as árvores da cidade, que
positivamente
prejudicam
a
insolação
das
habitações, bato-lhe palmas. A questão do "ficus" de
há muito vem sendo debatida: é árvore que não se
presta para ensobramento: suas raízes levantam o
calçamento,
estragando
o
passeio,
que
constantemente precisa de consêrtos acarretando,
por conseguinte, despesas extraordinárias. Se se
tiver de plantar novas árvores a preferência deverá
recair nas que possuem raízes que penetrem
profundamente no solo e não se espraiem
lateralmente, levantando os calçamentos. Penso
que, no particular. V. Ex.ª fêz crítica excessiva, sem
permitir que aqueles que estão sofrendo as
conseqüências possam usar do direito de pedir
providências ao Prefeito. Estes, naturalmente, batem
palmas a S. Exª.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Agradeço o
aparte, proferido com a elegância e a serenidade
habitual de V. Exª.

O SR. PINTO ALEIXO: – V. Ex.ª tem o
testemunho da minha particular estima e peço não
levar a mal colocar-me em ponto de vista diverso.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Ao contrário
Muitas vêzes divergimos, mas sempre recebo suas
opiniões com o acatamento e respeito que V. Ex.ª
merece.
E' claro que, nessa hipótese, se permite a
poda. Esta, porém, deve ser realizada com técnica,
não se retirando os brotos, que proporcionam as
características específicas da planta. Conforme
demonstrou o Conselho Florestal, a poda, como se
faz atualmente, está tirando as características da
espécie. Haja vista a poda nas acácias da Gávea e
no Leblon, que modifica inteiramente o aspecto das
árvores.
O único conforto da população humilde, que
nada possui, está no abrigo prodigalizado, nos dias
de canícula, pelas árvores que constituem uma das
belezas do nosso litoral.
Atentemos, ainda, para o aspecto higiênico.
Como professor dessa disciplina, sou obrigado
a defender a arborização das cidades de clima
tropical, Todos sabem que a oxigenação constante
do ambiente é feita através das árvores. Estando as
matas distantes da cidade, temos necessidade de
arborização abundante.
Concordo com o nobre colega Senador Pinto
Aleixo em que a culpa não cabe exclusivamente ao
General Angelo Mendes de Moraes. O Conselho
Florestal acentua que os êrros vêm de administração
anteriores. Um êrro, porém, não justifica outro. Ao
contrário; os que ocupam situação predominantes na
vida da cidade devem evitar que se reproduzam.
Para isso vale a experiência e a opinião dos órgãos
técnicos competentes.
E' sabido que o Sr. Prefeito não sómente se
excusa de cumprir o Código Florestal como não
tende a qualquer parecer técnico. A própria
Secretaria de Agricultura, integrante de sua
administração, foi contrária às providências tomadas
pelo Chefe do Executivo Municipal como já o fôra
nas gestões anteriores.
Lamento que S. Ex.ª não queira respeitar a
opinião dos outros, antecipando-se, opondo-se e
investindo, até, .contra a lei.
Minha crítica é sempre no sentido construtivo e
recebo, com prazer,
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qualquer esclarecimento tendente a modificar minhas
opiniões.
O SR. PINTO ALEIXO: – V. Ex.ª dá licença
para um aparte?
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Com todo
prazer.
O SR. PINTO ALEIXO: – O nobre colega
expende opinião respeitável, há todavia, ato
recentissimo do General Mendes de Morais
provando o contrário do que V. Ex.ª está afirmando:
na questão dos Arvores de Santa Tereza o Chefe de
xecutivo Municipal declara que não prosseguirá na
obra.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Peço
licença a V. Ex.ª, que me honrou com o seu aparte,
para citar fatos, ainda referentes ao assunto. Lia um
documento de órgão do Govêrno encarregado de
cumprir a lei e a quem o Sr. Prefeito nem ao menos
teve a deferência de responder, ou melhor, a
resposta foi a mutilação das árvores, contrárias a
tôdas as regras da botânica. Como professor dessa
disciplina e ainda de higiene – data venia – do
respeito que V. Ex.ª merece e da opinião que emitiu
– permito-me discordar dos seus conceitos.
Em primeiro lugar, quando se fala em
devastação florestal, não se trata apenas de
devastação de matas, esta coisa tremenda, horrível,
que se faz que todos desejamos evitar. Já
pronunciei, há tempos, discurso referindo-me ao
desastre das queimadas.
No que diz respeito à arborização urbana em
clima tropical, temos que considerar três aspectos. O
primeiro é o ornamental. Até agora, que eu saiba,
nenhum urbanista de valor opinou no sentido de
serem as árvores aqui existentes, contrárias à nossa
ética. Ainda ontem lí desta tribuna telegrama
recebido de uma das maiores autoridades em
urbanismo, o professor Sabota Ribeiro, em que S.
Ex.ª me pede empregue todos os esforços no
sentido de evitar a derrubada dos ficus.
A alegação de que os ficus são impróprios
para arborização, não é verdadeira, Eles
ornamentam a cidade há quarenta anos, Não vão ser
retirados pelo fato de serem impróprios e, sim,
porque o Sr. Prefeito, após haver anunciado sua
transplantação, verificou não poder fazê-la. Daí
resolver arrancar todos os existentes na cidade.
A prova de que o ficus não é tão indesejável
assim, têm-se os que viaajm pelo nordeste do
Brasil, como

fiz há pouco tempo, e onde, em plena zona árida, a
sombra dessas árvores proporciona repouso aos que
passam através das caatingas.
Examinando o caso sob o aspecto do confôrto
da Cidade, verifica-se, que sómente – em casos
isolados – os ficus ocasionam danos às habitações.
O gesto de S. Ex.ª é de todo louvável.
O SR. PINTO ALEIXO: – Vê V. Ex.ª que o Sr.
Prefeito não tem a preocupação do predomínio
de sua opinião sôbre a dos demais. Incluonu-se
ante seus opositores e não prosseguiu nas
obras.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Depois do
protesto feito no Senado.
O SR. PINTO ALEIXO: – Supunha S.
Ex.ª prestar grande serviço à Cidade Nas
condições
atuais,
realmente
os
Arcos
prejudicam o tráfego. As estatísticas demonstram
a ameaça constante que representam para
a integridade física de pedestres e o livre
trânsito de veículos.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não ponho
em dúvida as intenções do General Mendes de
Moraes. E' claro que S. Ex.ª deseja modificar os
Arcos derrubar as árvores obedecendo a
determinado fim, qual o da conveniência do tráfego.
Devemos notar todavia, que existe legislação sôbre o
assunto.
E' preciso consultar os órgãos competentes
auscultar a opinião pública lançar o problema para
que seja debatido. Ainda ante-ontem, no discurso em
que S. Ex.ª se referia pejorativamente aos
Senadores que aqui defendera os interêsses da
cidade, afirmava que levaria a efeito as obras dos
Arcos de Santa Tereza.
O SR. PINTO ALEIXO: – Já vê V. Ex.ª que foi
informação tendenciosa, porque falando com o Sr.
Prefeito S. Exª me disse justamente o que estou
afirmando.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Em
todo caso recebo com agrado a informação
de V. Ex.ª de que essas obras não terão
andamento. Desejamos evitar a destruição do
nosso patrimônio artístico. Demonstra-se que a
ação do Senado, criticando os atos da
administração,
é
construtora;
tanto
assim
que conseguimos defender os Arcos de
Santa Tereza, esperando que o mesmo
aconteça
com
a
arborização
de
nossa
belíssima cidade.
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O SR. PINTO ALEIXO: – V. Ex.ª ainda me
permite um aparte?
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Com prazer.
O SR. PINTO ALEIXO: – A respeito do que
acabo de dizer, tenho a impressão de que se
pretendeu explorar o incidente havido com o Prefeito
da cidade procurando-se insinuar ter S. Ex.ª
agredido o Senado. Todos nós estivemos presentes
quando dos discursos, não só do líder do PSD, como
de V. Ex.ª, e somos testemunhas da elevação de
vistas em que ambos se colocaram. Não houve
qualquer questão pessoal e do Sr. Prefeito do Distrito
Federal não partiu nenhuma alusão que pudesse
alcançar, de leve siquer, o Senado da República.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Ouvi o
discurso do Sr. Prefeito; e os adjetivos lançados por
S. Ex.ª aos Senadores que defendem o patrimônio
da cidade, inclusive o orador, são de molde a que
não os possa repetir, porquanto ofenderiam o decôro
desta Casa.
V. Ex.ª provàvelmente louvou-se em
informação, porquanto ouvi o discurso do Sr.
Prefeito.
O SR. PINTO ALEIXO: – Não tenho
absolutamente conhecimento dessas declarações,
Mesmo que fossem feitas seriam de caráter pessoal
e não ao Senado.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Creio que
V. Ex.ª concorda comigo. Se V. Ex.ª tivesse feito uso
de estações de rádio particular ou por conta própria
ou ainda como convidado – era um direito que lhe
assistia – estaria certo; mas não posso compreender
que se aproveite de estações oficiais, da União,
como a Rádio Nacional, ou da Rádio Roquete Pinto,
que e da Prefeitura para êsse fim.
Faço justiça a V. Ex.ª de não me considerar
comunista fichado, militante.
O SR. PINTO ALEIXO: – Longe de mim. V.
Ex.ª nunca foi comunista.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito
obrigado pela opinião de Vossa Excelência, mas eu
ouvi isso. Evidentemente, é uma calúnia, e mais do
que isso, um insulto ao Senador que no exercício do
mandato, não usou absolutamente, de um só
adjetivo que pudesse ferir a pessoa do Sr. Prefeito,
como o nobre colega acaba de testemunhar.
Evidentemente o Senhor Prefeito ultrapassou as
normas a que deve cingir-se quem tem a res-

ponsabilidade de cargo público. A Rádio Roquete
Pinto foi interditada e proibida de irradiar as sessões
da Câmara dos Vereadores, sob o pretexto de que
não podia ser utilizada para campanhas políticopartidária. Por conseqüência, não deve ser usada,
também para criticar pessoalmente, as idéias de
representantes do povo, que procuram cumprir seu
dever, certa ou erradamente. Não me considero
infalível: muitas vezes tenho errado. Quando, porém,
discuto um assunto, estou convencido de defender a
verdade.
O SR. PINTO ALEIXO: – Posso dar meu
testemunho.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Agradeço a
V. Ex.ª e peço desculpas de ter voltado ao assunto.
O SR. PINTO ALEIXO: – Quem pede
desculpas sou eu.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Para mim
os apartes de V. Ex.ª, foram um prazer, pois me
permitiram justificar minha argumentação.
Estranhava que o ofício do órgão do Govêrno
encarregado de fazer cumprir a lei, tivesse como
resposta justamente a negação daquilo que êsse
órgão pedia. Finalmente, diz o Conselho Florestal:
"Pelos têrmos dêsse ofício, verá V. Ex.ª e todo
aquêle que os lêr que, se tem revelado inútil a ação
do Conselho Florestal Federal, na defesa das
árvores da cidade, não é por falta de constância em
reiterar os apêlos aos que podiam atendê-los, num
clama ne cesses, digno de melhor sorte".
Sr. Presidente, não foi apenas para defesa
pessoal e comprovação do que aqui tenho afirmado,
que lí êsse documento ao qual vem acrescida a cópia
do ofício mandado ao Sr. Prefeito em setembro de 1947
– que peço acompanhe meu discurso – mas também
para defender uma repartição que vem cumprindo
fielmente o seu dever. (Muito bem; muito bem).
DOCUMENTO A QUE SE REFERE, EM SEU
DISCURSO, O SENHOR SENADOR HAMILTON
NOGUEIRA
Cópia – Ofício número 182, de 8 de setembro de
1947, Senhor Prefeito. O Conselho Florestal Federal, no
exercício das atribuições de Conselho Florestal do
Distrito
Federal,
de
que
está
investido por fôrça do disposto no art. 103
do
Decreto-lei
nº
23.793,
de
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23 de janeiro de 1934, que aprovou o Código
Florestal, tem reiteradamente procurado obter das
autoridades municipais medidas tendentes a propúblicos da cidade contra o sistema teger a
arborização dos logradouros de poda adotado pelos
funcionários a quem êsse serviço está entregue. 2
Infelizmente, têm sido até hoje vãos os seus apêlos
às ditas autoridades, pois apesar dêles todos os
anos a população da cidade assiste contristada
repetir-se o injustificável desbaste das frondes das
árvores, tirando-lhes, por essa forma, a sua tríplice
finalidade – a ornamentação, a de dar sombra e a
oxigenação, a primeira em beneficio da beleza da
cidade e as outras duas em beneficio de sua
população, com o abrigo que lhe proporcionam
contra os ardores do sol e purificação do ar que
respira. 3 Os amigos da cidade protestam ao
assistirem a devastação e a imprensa se faz eco
dêsses protestos sem nada obterem. 4 Em 1946 o
Conselho Florestal Federal, solicitado para isso pelo
Clube de Engenharia, teve ocasião de encaminhar
ao ilustre antecessor de V. Exª um memorial em que
64 engenheiros, associados do Clube, lhe dirigiam
um apêlo para que determinasse medidas no sentido
de que a podagem anual das árvores não mais se
fizesse com o exagêro até aí praticado. 5 Não
obstante êsses protestos, este ano ainda mais
desapiedados se mostraram os podadores, sendo
inúmeras as ruas em que, após a sua passagem,
das belas árvores que dantes as ornamentavam e
lhes davam sombra, só ficaram de pé os troncos,
como se em vez daquelas nobres funções
quisessem destiná-las a postes. 6 Certos espécimes,
característicos na sua forma de desenvolvimento, em
conseqüência do mau trato recebido, ficam
irreconhecíveis quando lhes brotam as fôlhas, pelos
que, sem conhecimento de botânica, as vêem sob o
novo aspecto. Tal ocorre com as amendoeiras,
transformadas em árvores de copa redonda, pela
extirpação de seu broto central e galhadas em
andares sucessivos que lhes são típicas. 7 As
acássias da Avesida Nossa Senhora de
Copacabana, para citar outro exemplo das
contristadoras conseqüências da poda de que têm
sido vitimas, perderam completamente a sua
capacidade de restaurarão e lá se encontram, triste
resíduo do que deveriam ser e do que já dantes
foram, verdadeiros espetros de árvores, como
testemunhas
de
todos
os
instantes
do

lamentável estado a que ficaram reduzidas
pela ação incompreensível dos encarregados de seu
trato. 8 Da poda desapiedada passaram os
podadores a operação, ainda mais radical, da
derrubada pura e simples das árvores, algumas de
venerável ancianidade e varias gerações de
cariocas, como ocorreu em julho último com os ficus
a cuja sombra amiga se abrigaram quasi centenários
da praça Duque de Caxias, que tinham a mesma
idade do logradouro, posto plantados na sua
abertura ao gôzo do povo. 9 A Vossa Excelência,
ilustre filho desta excelsa cidade, que deve ser
também maravilhosa na arborização, por sua
localização em zona tropical e por sua condição de
capital do país de onde são originários os mais belos
espécimes ornamentais da flora mundial, não deve
ter passado desapercebida a pobreza da arborização
existente, indigna da majestosa massa florestal que
lhe cobre os morros e lhe serve de moldura pelo lado
de terra, em contraste com as praias da costa
oceânica que a emolduram do outro. Se essa
pobreza de arborização fôr, como vem sendo, ainda
mais agravada pelo desbarato da pouca existênte, a
cidade maravilhosa de que tanto se orgulha os
brasileiros e mais especialmente os seus filhos,
nessa matéria, perderá os seus foros pois ficará em
situação de não poder sofrer o confronto com
cidades não só de outros países como até do interior
do Brasil. 10 Conhecedor do dinamismo de V. Exª na
execução das medidas que reputa necessária à
cidade, o Conselho Florestal Federal, por
deliberação unânime de seus membros votada na
sessão de 22 de agôsto, resolveu que lhe fôsse
presente êste apêlo, com o qual espera merecer a
esclarecida atenção de V. Excelência para a
necessidade de dotar o Rio de Janeiro de uma
arborização que seja digna dela e lhe pede
providências no sentido de não ser mais permitido o
sistema de poda adotado pelos funcionários
municipais que a executam. 11 Atendendo a êste
duplo apêlo, terá V. Exª prestado a mais valiosa das
contribuições para o maior brilho da festa da árvore
de 1947, a realizar-se no dia 21 do mês
corrente. Em nome do Conselho Florestal Federal e
no meu próprio, tenho a honra de apresentar a V.
Excelência os protestos de maior estima e
súbida
consideração.
–
Luciano
Pereira
da
Silva,
Presidente
do
Conselho,
A
sua
Excelência
o
Sr.
Gene-
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ral de Divisão Angelo Mendes de Moraes, DD.
RECEBEM EMENDAS PERANTE
Prefeito do Distrito Fedral. Visto: Luciano Pereira da
A MESA
Silva, Presidente do Conselho
O SR. PRESIDENTE – Nada mais havendo a
Na sessão de hoje:
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a de
Projeto de Lei da Câmara nº 399, de 1948,
amanhã a seguinte
que fixa normas para a profilaxia da lepra;
Projeto de Lei da Câmara nº 400, de 1948,
ORDEM DO DIA
que assegura a inscrição de provisionamento no
quadro da Ordem dos Advogados do Brasil;
Discussão preliminar (artigo 185, do
Projeto de Lei da Câmara nº 401, de 1948,
Regimento) do Projeto de Lei do Senado nº 40, de que equipara às dos capitães as cartas dos pilotos
1948, que dispõe sôbre a prestação de garantias fluviais expedidas até 15 de outubro de 1945, pela
reais pelas instituições que menciona. (Com Parecer Escola de Marinha Mercante.
nº 1.013, da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade).
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
Discussão preliminar (artigo 135, do SENADOR FRANCISCO GALLOTI, NA SESSAO
Regimento) do Projeto de Lei do Senado nº 42, de DE 5 DE OUTUBRO DE 1945
1948, que cria a Ordem do Mérito. Médico (Com
Parecer nº 1.014, da Comissão de Constituição e
Que se reproduz por ter saído publicado com,
Justiça, pela constitucionalidade).
incorreções
Discussão única do Veto nº 42, de 1948, do
Sr. Prefeito do Distrito Federal, ao Projeto nº 117, da
O SR. FANCISCO GALLOTTI: (*) (Para
Câmara dos Vereadores, que determina a explicação pessoal) – Senhor Presidente, a 5 de
transferência da Escola Técnica de Assistência outubro de 1910, mais um reino se desmoronava e
Social Ceci Dodsworth, atualmente subordinada à proclamava-se a República no grande e heróico país
Secretaria Geral de Saúde e Assistência, para a irmão – portugal.
Secretaria Geral de Educação e Cultura. (Com
Brasileiros e portuguêses, sem fronteiras,
Parecer nº 1.010, da Comissão de Constituição e estão ligados pelos mais íntimos traços da língua,
Justiça, pela rejeição do Veto).
religião, sangue, tradições.
Discussão única do Parecer nº 1.012, de 1948,
A data de 5 de outubro deve exultar nossos
da Comissão de Constituição e Justiça, no sentido corações. Exprime a união entre dois povos. Assim
de não caber ao Senado pronunciar-se sôbre ao encerrarmos a sessão com a minha palavra de
assunto do oficio S-60, de 1948, da Câmara dos representante do povo brasileiro saudo o Govêrno e
Vereadores do Distrito Federal (devolução, pelo a nobre nação portuguesa.
Prefeito do D.F. sem sancionar nem vetar, do Projeto
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permite
de Lei Municipal nº 2, que visa a aplicação das V. Exª um aparte? (Assentimento do orador)
disposições do Decreto-lei nº 3.770, de 28-10-41, Façamos votos pela República em Portugal.
aos servidores do Montepio dos Empregados
SR. FANCISCO GALLOTTI: – Façamos votos
Municipais).
pela República em Portugal, como diz o nobre
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara Senador Aloysio de Carvalho; mas República desta
nº 269, de 1948, que retifica e altera a Lei nº 162, de ou daquela natureza, serve de exemplo, de modêlo a
2-12-47 (Orçamento Geral da República para tantas outras que, ditas democráticas, ainda não
exercício financeiro de 1948). (Com pareceres encontraram o verdadeiro caminho do progresso e
favoráveis ns. 1.039 e .040), respectivamente, das da felicidade do seu povo, como Portugal.
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças).
Levanta-se a sessão, às 16 horas e 20 __________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
minutos).
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Só
conheço República de uma maneira; e não de uma
ou de outra espécie. Só há um modo de ser
República. Festejo, comemoro a data de Portugal,
como fato Histórico. Convide Vossa Exª a que
façamos votos pela República em Portugal.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Formulo
meus votos para que Portugal e seu grande povo,
cheio de bravuras no passado e no presente possam
ter sempre, dias venturosos. A glória de Portugal
atinge a nós, brasileiros.
Eram estas, Sr. Presidente as palavras que
desejava pronunciar em comemoração à data da
proclamação da República na nobre Nação amiga e
irmã (Muito bem; muito bem)

CONGRESSO NACIONAL
O Congresso Nacional decreta: nos têrmos do
art. 66, item I, da Constituição Federal, e eu, Nereu
Ramos, Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 30, de 1948
Art. 1º E' aprovado o Acôrdo Sanitário
Panamericano firmado na cidade de Montevidéu, em
13 de março de 1948, por delegados do Brasil,
Argentina Paraguai e Uruguai.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Senado Federal, em 6 de outubro de 1948.
Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal.

138ª SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE
As 14,30 horas, comparecem os Senhores
Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Augusto Meira.
Evandro Vianna.
Mathias Olympio.
Plínio Pompeu.
Olavo Oliveira.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Americo.
Novaes Filho.
Cícero de Vasconcelos.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Pereira Moacyr.
Hamilton Nogueira.
Mello Vianna.
Roberto Glasser.
Lucio Corrêa.
Salgado Filho (22).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 22
Srs. Senadores Havendo número legal, está aberta a
sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O Sr. 2º Suplente (Servindo de 2º Secretário),
procede à leitura da ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. 1º Suplente: (Servindo de 1º Secretário), lê
o seguinte
EXPEDIENTE
Mensagens
Nº 257, de 1948
Senhores Membros do Senado Federal.
De acôrdo com o preceito constitucional
submeto à Vossa aprovação a seguinte nomeação, que
desejo fazer.
O Senhor General de Divisão Milton de Freitas
Almeida,
para
exercer

o ca rgo d e Emb ai xado r Extra ord in ário
e Plen ip o te nci ár io ju n to ao G o vêr no da
Re púb l ica Arg en tina .
R io de Jan ei ro , em 1 º de o u tub ro de
1 948 . – Eur ico G . D u tr a.
A Co miss ão de Re laçõ es Exter ior es
N º 25 8 , de 1 948
Exce le n tíss im o Senho r Pres iden te do
Se nad o Fed era l .
Ha vend o sa nci ona do o Decreto d o
Co ngr esso Nac i ona l q ue c once de au xilio
es pec ia l ao Ins ti tu to H is tór ico e G eo grá fico
d e Sa n ta Ca tar in a ten ho a ho nra de
r esti tuir
a
Voss a Exce lê nci a d ois d os r esp ec tivos
a u tóg ra fos .
R io de Jan ei ro , 3 0 d e se te mbr o de
1 948 , – Eur ico G . DUTR A.
Ao arqu i vo.
Da C âm ara d os Dep u ta dos .
Se nhor Pr im e iro Secre tár io .
T en ho a h onr a d e tra nsm i tir a
Voss a Exce lê nci a , p ar a os de vid os fins , o
i nc luso a u tó gra fo d o Pro je to de L ei n º 32 3,
de
1 948 ,
s anc iona do
pe lo
Se nho r
Pres id en te
d a Re púb li ca , que co nced e ise nção de
d ir ei tos
de
i m por taç ão e ta xas ad uan ei ras a e n ti dad es
q ue es p ec ifi ca .
Apr o ve i to o ense j o p ara r e iter ar a
Voss a Exce lê nci a os pr otes tos de minha
d is tin ta c ons id eraç ão.
R io , e m 5 d e ou tub ro de 1 94 8 , –
M un hoz
d a Roch a , Pr im eir o Sec re tár io .
Ao Arq u i vo.
O fíc io :
– Do Sr . M i nis tr o da Aero ná u ti ca (2) ,
a gra dece nd o
as
co mu nicaç ões
q ue
l he
fora m
feitas
por
es ta
Cas a ,
e m a viso ns . 7 31 , 7 34 e 794 – Inte ir ado .
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São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 1.043 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o
projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 1948.
Relator Filinto Muller
O Ministério da Aeronáutica, representado pelo
Adido Aeronáutico do Brasil em Washington, celebrou
contrato com Charles Ingram Stanton para
desempenhar as funções de Professor de Operações e
Contrôle de Aerovias no Instituto Tecnológico de
Aeronáutica.
Em oficio reservado G-S-28 de 12 de março do
corrente ano dirigiu-se o Ministro da Aeronáutica ao
Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando-lhe,
para os devidos fins, cópia do referido contrato,
documentos pessoais do contratado e cópias da
exposição de motivos e de Avisos referentes ao
assunto.
O Tribunal de Contas após examinar os
documentos que lhe foram apresentados deliberou a 23
de março recusar registro ao contrato "porque o
empenho (cláusula 5ª) não foi feito regularmente, visto
não
indicar
a
dotação
por
onde
corre a despesa".
Não havendo o Ministério da Aeronáutica pedido
reconsideração daquela decisão, tendo em vista o que
preceitua a Constituição no seu artigo 77, § 1º in fine, o
Presidente do Tribunal de Contas, pelo oficio reservado
nº 444, de 4 de maio de 1948, submeteu o assunto ao
pronunciamento do Congresso Nacional.
A 6 de maio entretanto, com o ofício reservado
G-S-44, o Ministro da Aeronautica encaminhou
ao Presidente do Tribunal de Contas cópia
autêntica de têrmo aditivo ao contrato celebrado
anteriormente com o Professor Ingram, solicitando ao
mesmo tempo reconsideração do ato que recusou
registro ao referido contrato. Tal têrmo aditivo consiste
na modificação da Cláusula 5ª da forma a
indicar
precisamente
a
lotação
pela
qual
correrá a despesa decorrente do contrato.
O Tribunal de Contas não podia conhecer do
pedido de reconsideração visto haver sido interposto
fora do prazo e quando o assunto já pendia
da
decisão
do
Poder
Legislativo,
mas
encaminhou referido pedido, com os documentos
que
o
acompanharam,

ao Sr. Secretário da Câmara dos Deputados.
Examinando o processado e tendo em vista
que a falta apontada "não é dessas que invalidam o
ato" e mais que "a lacuna ,está corrigida pelo têrmo
aditivo ao contrato", a Câmara dos Deputados
aprovou o Projeto de Decreto Legislativo ora
submetido à consideração do Senado sob o n° 30,
de.1948.
Sob o aspecto constitucional nenhuma
objeção fizeram, ao referida Projeto opinando, assim,
para sua. aprovação.
Sala das Comissões, em ... de setembro de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Filinto Müller,
Relator, – Arthur Santos, – Lúcio Corrêa. – Olavo
Oliveira. – Etelvino Lins. – Vergniaud Vanderiey. –
Ferreira de Souza. – Waldemar Pedrosa.
PARECER
Nº 1.044 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 30, de 1948.
Relator. Sr. Mathias Olympio.
Pelo Brigadeiro Ministro da Aeronáutica, foi
autorizado o Adido de nossa Embaixada nos Estados
Unidos da América do Norte,. a contratar o
Engenheiro Charles, Ingram Stanton para prestar
seus serviços no Centro Técnico de Aeronáutica,
como Professor de Operações e Contrôle de
Aerovias, mas havendo o Tribunal de Contas negado
registro ao contrato "porque o empenho (cláusula 5ª).
não foi feito regularmente, visto não indicar a
dotação por onde deve correr a despesa", é o
processo, findo o prazo para pedido de
reconsideração dêsse despacho, encaminhado ao
Congresso , Nacional„ nos têrmos do artigo 77 § 1º,
da Constituição, pelo Oficio nº 444 ,de 4 de maio do'
corrente ano.
Antes, porém, de haver sido feita esta remessa, o
Ministro da Aeronáutica, quando não era mais
pertinente' o recurso, dirigiu um Aviso acompanhado de
cópia do têrmo aditivo do ,contrato pedido ao Tribunal
reconsideração
do
despacho. Este Aviso foi enviado ao reconhecimento da
Câmara,
cuja
Comissão
de
Tomada.
de
Contas verificou tratar-se de mero engano de nosso
Adido
Aeronáutico
em
Washington,
que
não
estava ao par das exigências legais para o
registro
do
contrato
no
Tri
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bunal de Contas. Alias. "a falta não é dessas que
invalidam o ato, dado o fato de ter ficado acentuado,
na própria cláusula em questão", que as despesas
do contrato correriam "por conta dos créditos
próprios e recursos autorizados em lei".
Dados êstes esclarecimentos, nada tem a
Comissão de Finanças a opor à aprovação do
Projeto, que autoriza ao Tribunal de Contas a
registrar o contrato aludido.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Mathias Olympio,
Relator. – Andrade Ramos. – Ferreira de Souza. –
Salgado Filho. – Victorino Freire. – Santos, Neves. –
Durval Cruz. – Alfredo Neves.
PARECER
N°1.045 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara n°297, de 1948.
Relator: Sr. Filinto Müller
Estabelece o Projeto de Lei da Câmara n°
297, de 1948, que a Imprensa Nacional remeterá,
gratuitamente, às bibliotécas públicas oficiais e semioficiais, o Diário Oficial, o Diário do Congresso e o
Diário da Justiça.
Da autoria do nobre Deputado Aureliano Leite
o Projeto inicialmente apresentado à Câmara dos
Deputados abrangia outras publicações da Imprensa;
Nacional e indicava precisamente as bibliotecas e
instituições a serem contempladas.
A Comissão de Finanças daquela Casa do
Congresso aprovou substitutivo, de caráter restritivo,
àquele Projeto, o qual logrou aprovação do plenário.
Parece-nós que o Projeto tal como veio à,
apreciação do Senado não satisfaz as finalidades
apontadas pelo nobre Deputado Aureliano Leite. De
fato, sua preocupação maior foi atender à
"necessidade de prover-se as diferentes
entidades que lidam com as leis de algumas
das publicações da Imprensa Nacional, como
Diário do Congresso, Diário Oficial, Diário da
Justiça. e Anais das duas Casas".
E
citava
o
esforçado
e
brilhante
parlamentar
aquelas
entidades:
"Institutos
dos Advogados, Conselhos da Ordem. dos
Advogados,
bibliotecas,
das

escolas de direito, biblioteca públicas oficiais,
bibliotecas dos tribunais de a justiça, e Assembléias
Estaduais".
O substitutivo da Comissão de Finanças
manteve a distribuição dos "Diários", exclusivamente,
para as.bibliotecas oficiais e semi-oficiais, suprimindo
a dos anais das Casas do Congresso.
Sob o ponto de vista constitucional nenhuma
restrição fazemos ao Projeto da Câmara. Sob o
aspecto de conveniência não nos parece êle
aceitável. De fato, quem conhece o interior do país e
está a par das deficiências do serviço de Correios
sabe e que os "Diários" chegarão a inúmeras
localidades com mais de um mês de atraso,
pràticamente, portanto, sem atualidades. Dessa
forma, não serão consultados e se o forem pouca
utilidade terão para os consulentes.
Em troca, assim, de uma problemática
vantagem oferecida aos frequentadores das
bibliotecas, vamos sobrecarregar a Imprensa
Nacional com serviços de expedição e despesas que
– é lícito supor-se, – não serão compensadas.
Em face do exposto, opinamos seja negada
aprovação ao Projeto.
Sala das Comissões em de setembro de 1948.
– Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. – Filinto
Müller, Relator. – Arthur Santos. – Olavo Oliveira. –
Lúcio Correia. – Etelvino Lins. – Ferreira de Souzas.
– Vergniaud Wanderley.
PARECER
N°1.046 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara n° 297, de 1948.
Relator: Sr. Ferreira de Sousa.
Determina o projeto remeta a Imprensa
Nacional gratuitamente o Diário Oficial, o Diário do
Congresso, e o Diário da Justiça a tôdas as
bibliotecas públicas oficiais e semi-oficiais, o que
representa, segundo cálculo da própria Imprensa
Nacional, s em face dos dados a ela fornecidos pela
Biblioteca Nacional, numa despesa anual mínima de
Cr$ 3.001.600,0 (três milhões, um mil e quinhentos
cruzeiros) .
Foi-lhe contrário, no mérito, o parecer da
Egrégia Comissão de Constituição e Justiça,
que classifica de problemática a vantagem
decorrente
para
os
frequentadores
das
bibliotecas.
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A iniciativa é, não há negar, interessante e
tem fins nobres.
Tais fins não serão, porém, atingidos. A
própria e lamentável desorganização dos
Correios e Telégrafos, no que tange às remessas
do Diário Oficial, que nos Estados, nenhum
assinante recebe com regularidade, nem mesmo
recebe todos os números, necessàriamente
acrescida
de
aumento
de
serviço
do
próprio
Correio,
assim,
obrigado
a
transportar mais cêrca de 4.500 números diários
daqueles três órgãos torná-la-ão ineficaz.
Há que atentar ainda na despesa
evidentemente elevada, sobretudo tendo em vista
a pequena vantagem da medida, não sendo de
esquecer que ela dificultará cada vez mais
o desejado equilíbrio financeiro da Imprensa
Nacional,
cuja
autonomia
administrativa
já é objeto de projeto vindo da Câmara
dos
Deputados
e
em
curso
neste
Senado.
Por essas razões, e de acôrdo com a
Comissão de Constituição e Justiça; parece
aconselhável a rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de
1948. – Andrade Ramos, Presidente em exercício.
– Ferreira de Souza, Relator. – Alfredo Neves. –
Mathias Olympio. – Durval Cruz. – Victorino
Freire. – Salgado Filho. – Santos Neves.
PARECER
N° 1.047 – 1948
sôbre

Da Comissão de Constituição e Justiça,
o Projeto de Lei da Câmara n° 313-48.
Relator: Senador Attilio Vivacqua.

PARECER
N°1.043 – 1048
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei n° 312, de 1948.
Relator: Sr. Victorino Freire.
O projeto de Lei da Câmara n° 313 de 1948, abre
ao Poder Judiciário o crédito suplementar de Cr$
38.500,00 para ocorrer ao pagamento de estipêndios a
Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Alagoas.
A Comissão de Justiça opina pela sua
aprovação. No mesmo sentido dou o meu voto.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de 1948. –
Ivo d'Aquino, Presidente. – Victorino Freire, Relator. –
Andrade Ramos. – José Americo, – Mathias Olympio. –
Apolonio Sales. – Ferreira de Souza. – Santos Neves. –
Salgado Filho.
PARECER
N°1.040 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara n° 303, de 1948.
Relator: Sr. Augusto Meira.
O projeto em exame visa abrir ao Poder
Judiciário o crédito especial de Cr$ 78.100,00 destinado
ao pagamento de gratificações por sessões
extraordinárias do Tribunal Eleitoral do Rio Grande do
Norte.
O dito projeto foi calcado em solicitação do
Presidente daquele Tribunal ao Presidente da Carnal.
Deputados, acompanhada de detalhes especificações
necessárias.
Nada há e opor à constitucionalidade do projeto.
Sala das comissões, em 23 de setembro de
1948. – Attilio Vivacque, Presidente. – Augusto Meira,
Relator. – Aloysio de Carvalho Filho. – Ferreira de
Souza. – Lucio Corrêa. – Olavo Oliveira. – Filinto Müller.
– Arthur Santos. – Waldemar Pedrosa.
PARECER

Trata-se de crédito suplementar para
ocorrer
a
pagamento
de
estipêndios
devidos
a
Juizes
do
Tribunal
Regional
Eleitoral de Alagoas, e solicitado em reforço de
verba I – Pessoal, do anexo 25, da Lei n° 162, de
dezembro de 1947.
2. A Comissão de Constituição e
Justiça
opina,
ante
o
exposto,
pela
constitucionalidade
e
legalidade
o projeto.
Sala das Comissões em 27 de setembro
de 1948. – Attilio Vivacrqua, Presidente
e
Relator.
–
Waldemar
Pedrosa.
–
Arthur Santas. – Etelvino Lins. – Ferreira de
abre
Souza, – Lucio Corrêa. – Filinto Müller.

N°1.050 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara n° 303-1948.
Relator: Sr. Victorino Freire.
C Projeto da Câmara n° 303, de 948, em exame
ao
Poder
Judi-
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ciário o crédito especial de Cr$ 78.000,00
destinados ao pagamento de gratificações
ao Tribunal Eleitoral do Rio Grande do
Norte.
A Comissão de Justiça opina pela sua
aprovação. No mesmo sentido dei o meu voto.
Sala das Comissões, em 5 de outubro
de 1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Victorino
Freire, Relator. – Andrade Ramos. – José
Americo. – Mathias Olympio. – Apolônio Sales. –
Ferreira de Souza. – Santos Neves. – Salgado
Filho.
Nº 1.051 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
Projeto de Lei do Câmara nº 179, de 1948
Relator: Sr. Victorino Freire.
1. À Câmara dos Deputados se dirigiu
o Desembargador Presidente do Tribunal Regional
do Rio Grande do Norte, pedindo a abertura
de crédito necessário a completar as despesas
orçamentárias previstas para o corrente exercício,
e
consideradas
insuficientes,
quanto
a
subsídios e gratificações de juízes e pagamento
de aluguel do prédio onde está instalado aquele
Tribunal.
Trata-se da abertura do crédito suplementar
de Cr$ 102.700,00, com êsse fim.
O Senado já entendeu, em casos anteriores,
que os Tribunais podem dirigir-se ao Poder
Legislativo, solicitando créditos necessários ao
pagamento de suas despesas.
Opinamos, pois, favoravelmente ao Projeto nº
179, de 1948, da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 13 de agôsto
de 1948, – Waldemar Pedrosa, Presidente em
exercício. Filinto Muller, Relator. Vergniaud
Wandeley. – Lucio Corrêa. – Arthur Santos. –
Augusto Meira. – Aloysio de Carvalho. – Etelvino
Lins. – Olavo Oliveira.
PARECER
Nº 1.052 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 179-48
Relator: Sr. Victorino Freire.
O Desembargador Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, dirigiu-se
à Câmara dos Deputados, pedindo a abertura

de um crédito necessário a despesas orçamentárias
previstas para o corrente exercício na importância de
Cr$ 102.700,00.
Trata-se de crédito suplementar.
A Comissão de Justiça do Senado opinou
favoravelmente ao projeto que é da Câmara dos
Deputados.
Meu parecer é pela aprovação.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Victorino Freire,
Relator. – Alfredo Neves. – Santos Neves. – Ferreira
de Souza. – Salgado Filho. Durval Cruz. – José
Americo. -- Alvaro Adolpho. – Apolonio Sales. –
Mathias Olympio.
PARECER
Nº 1.053 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 296, de 1948
Relator: Sr. Etelvino Lins.
O Projeto nº 759-A, de 1948, aprovado pela
Câmara dos Deputados. E que no Senado tomou o
nº 296, abre, ao Poder Judiciário o crédito de Cr$
36.000,00 para ocorrer ao pagamento da gratificação
aos membros do Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão.
Nada opõe a Comissão de Constituição e
Justiça à aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 13 de setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
Etelvino Lins, Relator. – Arthur Santos. – Vergniaud
Wanderley. – Lucio Corrêa. – Olavo Oliveira. – Filinto
Muller. – Ferreira de Souza.
PARECER
Nº 1.054 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei nº 296, de 1948
Relator: Sr. Victorino Freire.
O Projeto de Lei da Câmara número 296-1948
abre ao Poder Judiciário o crédito suplementar de
Cr$ 36.000,00, para ocorrer ao pagamento de
gratificação de representação aos membros do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
A Comissão de Justiça opina pela sua
aprovação. No mesmo sentido dou o meu voto.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presi-
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dente. – Victorino Freire, Relator. – Andrade Ramos. do se faz referência à aquisição de trilhos,
– José Américo. – Mathias Olympio. – Apolonio compreende-se, geralmente, a inclusão de
Sales. – Ferreira de Souza. – Santos Neves. – acessórios nem todos fabricados nessa emprêsa.
Embora pessoalmente simpático à emenda,
Salgado Filho.
pelo menos no que se refere a trilhos, pois à Cia.
PARECER
Siderúrgica Nacional estão ligados altos interêsses
do Estado, acatamos o ponto de vista
Nº 1.055 – 1913
consubstanciado no projeto que, de um modo geral,
beneficia a indústria nacional.
Os fundamentos da justificação do projeto
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
e dos pareceres expendidos na Câmara dos
o Projeto de Lei da Câmara nº 304, de 1948
Deputados, aliás de conhecimento geral, põem
Relator: Sr. Arthur Santos.
em evidência a precariedade daquelas vias
O Projeto de Lei da Câmara dos Deputados férreas no tocante a desgaste de trilhos, ambas
autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito de Cr$ a exigir uma solução imediata, que lhes
20.000,000,00 (vinte milhões de cruzeiros) para proporcione melhor rendimento e segurança de
aquisição de trilhos, na indústria nacional, destinados tráfego.
em partes iguais à substituição dos trilhos leves nas
São conhecidas, por outro lado, através das
linhas de maior densidade de tráfego da Viação conclusões da última reunião de diretores das
Férrea Leste Brasileira e da Rêde de Viação Paraná- estradas de ferro, realizada nesta capital, as
Santa Catarina.
dificuldades em que quase tôdas se encontram,
Além disso, estabelece a forma de vivendo, como vivem atualmente, em regime
aproveitamento dos trilhos aproveitáveis e retiradas deficitário.
daquelas ferrovias
Em tais circunstâncias, não estão elas, por
A medida constante do projeto é de relevância conseguinte, em condições de impedir, com os seus
e merece acolhida.
próprios recursos, que cada vez mais se agravem
Sala das Comissões, em 13 de setembro de deficiências, de tão comprometedora repercussão na
1948. – Waldemar Pedrosa, – Vice-Presidente. – vida econômica do país.
Arthur Santos, Relator. – Olavo Oliveira. – Lúcio
Parece-nos, por isso, de todo oportuna e
Corrêa. – Etelvino Lins. – Filinto Muller. – Ferreira de aconselhável a aprovação do projeto.
Souza. – Vergniaud Wanderley.
Sala das Comissões, em 29 de setembro de
1948. – Henrique de Novaes, Presidente. – Ernesto
PARECER
Dorneilles. – Francisco Gallotti. – Euclydes Vieira.
Nº 1.058 – 1948

PARECER

Da Comissão de Viação e Obras Públicas,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 304-48

Nº 1.057-1948

Relator: Sr. Ernesto Dornelles.
O Projeto nº 226-A, de 1948, de Câmara dos
Deputados, autoriza ao Poder Executivo a abrir
crédito especial de Cr$ 20.000.000,00 destinados à
aquisição, na indústria nacional, de trilhos para
renovação das linhas da Viação Férrea Federal
Leste Brasileira Estrada de Ferro Paraná-Santa
Catarina.
Estabelece,
também,
que
os
trilhos
aproveitáveis, retirados das mesmas, sejam
aplicados, respectivamente, no trecho PetrolinaTerezina e no prolongamento Riosinho-Garapuava.
Na Câmara, foi-lhe apresentada emenda
estabelecendo a obrigatoriedade da compra
na Cia. Siderúrgica Nacional, emenda essa
que não foi aceita sob o argumento de que quan-

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 804-1948
Relatar: Sr. José Americo.
Foi apresentado na Câmara dos Deputados
um projeto de lei autorizando o Poder Executivo a
abrir um crédito especial de Cr$ 20.000.000,00
destinado à aquisição de trilhos para a
renovação das linhas da Viação Férrea Leste
Brasileira.
Ouvida a Comissão de Finanças daquela Casa
do Congresso, apresentou ela um substitutivo,
dividindo o crédito, em partes iguais, para o mesmo
fim entre a Leste Brasileira e a Rêde Viação ParanáSanta Catarina.
Ainda
foi
oferecida
uma
emenda
mandando
aproveitar
os
trilhos
que
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fossem substituidos, respectivamente, na Estrada de
Ferro São Luiz a Terezina e no prolongamento da
linha Riosinho-Guarapuava.
Como se verifica, desde a iniciativa para a
abertura do crédito, ate essas providências oriundas
da emenda, trata-se de matéria que deveria caber a
própria administração pública, de acôrdo com um
programa geral, baseado em estudos técnicos e
obedecendo a um critério de prioridade para a ordem
desses melhoramentos.
Não serão soluções parciais estranhas a essa
visão de conjunto que poderão atender à
precariedade do nosso parque ferroviário.
Considerando, porém, o estado do desgate em
que se encontram as linhas permanentes das redes
beneficiadas e aos precedentes dessa natureza,
quase sempre à revelia do Ministério da Viação,
opinamos que seja aprovada a proposição que tem o
nº 285-A, de 1948.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – José Americo,
Relator. – Durval Cruz. – Ferreira de Souza. –
Salgado Filho, com restrições, pois lamento ter de
conceder crédito vultoso sem proceder a um estudo
para a verificação das necessidades a satisfazer. Há
apenas o arbítrio de quem formula o projeto e as
emendas. – Apolônio Sales, com restrições. –
Alfredo Neves. – Santos Neves. – Mathihas Olympio.
– Victorino Freire, vencido. – Alvaro Adolpho.
PARECER
Nº 1.058 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 1948
Relator: Sr. Augusto Meira.
A êste projeto foram apresentadas duas
emendas:
A de nº 1 sôbre o art. 2º deve ser aprovada
visto melhor esclarecer o dito artigo. A emenda ao
art. 5º deve ser rejeitada, porquanto prejudicaria as
medidas indispensáveis muitas vêzes como prevê o
dito artigo 5º. No art. 12, deve-se fazer a seguinte
alteração. Onde está "é o govêrno autorizado, digase "é o Poder Executivo autorizado".
Sala
das
Comissões,
em
30
de
agôsto de 1948. – Waldemar Pedrosa,

Vice-Presidente. – Augusto Meira, Relator, vencido
em parte. Em tempo: A Comissão opina, tambem
pela aprovação da emenda ao art. 5º – Olavo
Oliveira. – Vergniaud Wanderley. – Lucio Correa. –
Filinto Muller. – Ferreira de Souza. – Arthur Santos.
PARECER
Nº 1.059 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto nº
48, de 1948
Relator: Sr. Alvaro Adolpho.
1. Em plenário o eminente Senador Ferreira de
Souza ofereceu duas emendas ao projeto nº 48, de
1948, da Câmara dos Deputados, que transforma a
Imprensa Nacional em Departamento. A primeira
acrescenta ao artigo 2º a expressão "e Serviços e
Encargos", destinada a dar melhor compreensão
orçamentária àquele dispositivo, que, realmente,
ficaria incompleto como está. A segunda emenda
manda eliminar os artigos 4º e 5º do projeto.
Nada há a opor à primeira, como à segunda
emenda. A douta Comissão de Constituição e Justiça
concluiu
pela
inconstitucionalidade
desses
dispositivos que a Emenda nº 2 suprime. Realmente,
não deixa de ser contrário às normas constitucionais
que regulam as despesas públicas o sistema de dar
aplicação a dotações orçamentárias que o projeto
consigna naqueles dois artigos, quando atribui ao
Ministro da Justiça e Negócios Interiores a
discriminação da despesa, depois de votado o
Orçamento, assim como a faculdade de alterar essa
discriminação, durante o exercício, mediante
proposta do Diretor Geral do novo Departamento, o
que importaria até em delegação de poderes. A
discriminação da despesa e a sua fixação quanto
aos serviços criados são funções privativas do
Congresso. O mesmo se dá com a transposição de
dotações ou alteração nessa discriminação.
O projeto dá à Imprensa Nacional novo
regime, assegurando à sua direção certa autonomia,
necessária a assegurar melhor rendimento à sua
produção e aos serviços que de maneira notável vem
prestando. Não nos podemos, porém, afastar dos
cânones constitucionais.
O
mais
quanto
ao
novo
regime,
ficará
para
regulamentação
pelo
Po-
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der Executivo, no raio de sua competência.
2. Somos pela aprovação das emendas.
Sala das Comissões, em 1 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Alvaro Adolpho,
Relator. – Ismar de Góes. – Durval Cruz. – Santos
Neves. – Ferreira de Souza. – José Americo. –
Mathias Olympio.

Mas conceder-se isenção completa e fazer
concessões como as contidas no projeto, é o que
não se ilegível tal o precedente e as proporções
ilegível liberalidade. As sangrias ocasionadas pelas
isenções anteriores, já podem debilitar o Tesouro;
não é justo portanto que se repita o mal.
Pleiteia-se circo para o povo, preferimos darlhe pão.
PARECER
Por isso, a Comissão de Constituição e Justiça
opina pela rejeição do projeto.
Nº 1.060 – 1948
Sala das Comissões, em 18 de setembro de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Vergniaud
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre Wanderley, Relator. – Augusto Meira, vencido. –
Etelvino Lins. – Arthur Santos. – Ferreira de Souza.
o Projeto de Lei da Câmara nº 227, de 1948
Relator: Sr. Vergniaud Wanderley.
Apesar do voto favorável do seu relator,
o atual projeto da Câmara dos Deputados não
obteve aprovação da Comissão de Justiça do
Senado.
Insurgindo-se contra a praxe inicial por onde
se orientou e que admitia certa benevolência na
concessão de impostos e taxas, esta Comissão
adotou como norma só concedê-las em casos
especiais; entre êstes não se ajustava o projeto
que dá isenção de impostos e permite o uso gratuito
de bens do patrimônio nacional às emprêsas
circenses.
De fato, como admitir-se que se outorgue a
simples emprêsas de circo onde não há a verdadeira
arte, meros saltimbancos, prestidigitadores e
malabaristas, os benefícios de uma lei, da qual
não goza com tantas regalias o próprio teatro
nacional?
Não se alegue que o circo é um teatro
popular; que a arte cênica também nele se pratica;
que concorre para a educação e estímulo nas
camadas inferiores. São simples emprêsas de
diversões, como os cinemas que não gozam de
favores e recebem altos preços pelos seus
ingressos.
O verdadeiro teatro, sim, é que deve
ser favorecido disseminado, levado ao povo, pois
como dizia Taine êle prepara o homem para o
mundo.
Estamos de acôrdo que se facilite diversões
ao povo; que se estimule as empresas diversionais,
principalmente as que não são acessíveis
aos pobres ou privativos dos afeiçoados da
sorte. Não é só o rei, que deve se divertir; e se os
deuses só o criaram para que desse festas, como
disse Voltaire, é claro para que o povo delas
participasse.

VOTO EM SEPARADO
O Projeto nº 227, da Câmara dos Deputados,
visa criar facilidades às emprêsas circenses
tradicionais de nosso país. O projeto é grandemente
simpático e deve ser aprovado pelo Senado visto
nada haver a opor à sua constitucionalidade.
Sala das Comissões, em 6 de agosto de 1948.
– Augusto Meira.
PARECER
Nº 1.061–1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 227-48
Relator: Sr. Ferreira de Souza.
1. Visa o Projeto nº 227, de 1948, vindo da
Câmara dos Deputados à proteção das emprêsas
circenses, concedendo às pessoas que as exploram
favores diversos, como isenção de todos os impostos
e taxas federais, exceto do imposto de renda,
ocupação gratuita, durante seis meses para cada
uma, dos terrenos de propriedade da União,
reservados para esse fim os melhores apropriados,
etc, autoriza a iniciativa do Serviço Nacional de
Teatro, no sentido de promover acordos com os
Estados e Municípios para a localização gratuita de
circos e determina um auxilio anual às referidas
emprêsas, nas mesmas condições atualmente
estabelecidas para as de teatro.
A egrégia Comissão de Constituição e Justiça
opinou em contrário.
2. A matéria parece extravasar do âmbito
administrativo da União.
No
exame
das
diversas
atividades
reservadas
ao
Poder
Público,
inclusi-
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ve no que entende com auxílios a emprêsas
particulares, corre ao legislador de qualquer das
entidades federais o dever de verificar não só a sua
legalidade e a sua utilidade, mas também a natureza
e extensão. Há planos perfeitamente aceitáveis, mas
da alçada de outros poderes da feredação.
É o que se dá na hipótese.
3. Não há negar o valor das atividades
circenses, o que elas representam para a alegria
popular; sobretudo no interior do país, onde as
acrobacias dos bons ginastas do trapézio, da barra,
etc, dos equilibristas e dos saltadores, as
demonstrações de domínio do homem sôbre os
animais amestrados e as boas ou insulsas pilhérias
dos pobres palhaços, constituem um dos poucos
divertimentos oferecidos às respectivas popopulações,
particularmente
à
petizada,
Consequentemente, ninguém pode censurar a boa
vontade, mesmo os favores do Poder Público em
relação a êles.
É preciso, porém, considerar em que o
assunto diz muito proximamente com a vida local,
não sai mesmo da esfera municipal. Nos circos, não
se joga, como no teatro e no cinema, o problema da
educação, nem da ordem pública. As suas exibições
divertem, alegram, fazem passar tempo, pois são
reuniões sociais da terra, mas não se ligam às altas
preocupações da União.
O projeto ultrapassa essas lindes.
4. E por isso mesmo as suas normas
são ineficazes, quando não se prestam a
alargamentos, fortemente prejudiciais ao erário da
União.
O art. 1º, por exemplo, inseguro na técnica,
pois fala em "emprêsa", como se se tratasse de
uma pessoa, ou não tem aplicação possível ou é
absurdo.
Com efeito, nenhum impôsto, a não ser o de
renda, como nenhuma taxa cobradas pela União
podem atingir tal ordem de atividades. A
Constituição, no art. 29, VI, declara privativa dos
municípios a tributação sôbre diversões públicas,
Logo, falar em isenção de impôsto federal para tais
diversões, é um contra-senso, pois a isenção
pressupõe a incidência, é uma exceção à regra geral
da incidência. Onde não há incidência, onde não é
possível tributar, não há o que isentar. A que impôsto
quererá referir-se o projeto?

Ao de consumo, evidentemente não, dado ser
êle pago nos centros produtores, sem atenção à
qualidade do consumidor possível. Aos direitos
Aduaneiros
consagrando,
conseqüentemente,
liberdade de importação de material sem sujeição
aos ônus alfandegários? Mas isso importaria em um
favor de consequências imprevisíveis. Lesada ficaria
a economia nacional, prejudicada seria a nossa
indústria, pois, em regra, aqui se produz o referido
material E como poderia a fazenda fiscalizar o
emprêgo dos objetos importados? Admitir se trate do
impôsto de sêlo sôbre contas, recibos, contratos, etc,
é incompreensível, até porque seria dificil examinar
sôbre que contratante recairia o tributo.
O art. 2º, pela sua vez, parte do pressuposto
de possuir a União, nas diversas cidades, vilas .e
vilarejos do país terrenos baldios sem utilidade ou
não utilizados, adaptados à instalação de circos; Ora,
a União não os possui. Nenhuma das suas
atividades justifica a crença contrária. Quando ela, a
que não pertencem as terras devolutas, que não
cuida de problemas urbanos, adquire a propriedade
de uma área imobiliária qualquer, fá-lo por nele
construir obra de interesse público, por destiná-la a
uma serventia imediata.
Tanto nas grandes, como nas pequenas
cidades, nas vilas e nos vilarejos, os circos se
montam em largos, em praças ou em terrenos
baldios mais cedo ou mais tarde ocupados pelo
desenvolvimento urbano. São terrenos municipais ou
particulares.
O art. 3º converte a União em protetora
máxima dos circos até em face dos Estados e dos
Municípios, dando ao Serviço Nacional do Teatro
autorização para fazer acordos com tais entidades
no sentido de localizá-los gratuitamente e com outras
vantagens. Esta disposição sem qualquer força
obrigatória e mais a do art. 4º referente à prestação
pelo mesmo Serviço Nacional do Teatro de auxílio às
emprêsas citadas, são de execução impossível
atualmente, pois exigiriam mantivesse aquele
Serviço um representante ou uma filial em cada zona
ou em cada Município.
Por outro lado, combinado o artigo 4º
com o seu parágrafo único, êste determinando
ao Poder Executivo se dirija em 90 dias,
ao Congresso, para obter o crédito necessário
às despesas decorrentes da lei, chega a con-
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ferir ao Serviço Nacional do Teatro um grande e
inconstitucional arbitrio em matéria de dinheiros
públicos, pois, além de não fixar as condições de
habilitação das beneficiárias, confere aquele órgão a
altíssima função de distribuir auxílios como bem
entender. Se considerarmos em que o Serviço
Nacional do Teatro tem sido uma profunda
inutilidade, mais forte é a conclusão.
5. A tôdas esses desvantagens há que ajuntar
a decorrente dos ônus financeiros que o projeto cria
para a União, seja no tocante à utilização dos poucos
terrenos de que ela dispõe para os seus serviços
específicos, seja em face do Tesouro. Os recursos
dêstes fortemente onerados com os encargos
naturais da União e ainda insuficientes para enfrentálos, agravado o pêso com empreendimentos de vulto
determinados pela Constituição e com o aumento de
vencimentos dos seus servidores, não comportam
gestos como o estabelecido no projeto.
Aliás, não consta faltem ao Brasil circos,
porque a União não os subsidie ou à mingua de
terrenos para a respectiva instalação. E onde o
Poder Público exige remuneração, fá-lo naturalmente
por considerar lucrativa a emprêsa. Ainda, porém,
que êste seja o motivo, não será o Poder Federal
que pode afastar o obstáculo.
Por todos êstes motivos, o projeto deve ser
recusado.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Ferreira de
Souza, Relator. –José Americo. – Santos Neves. –
Victorino Freire. – Mathias Olympio – Alvaro
Adolpho.
PARECER
Nº 1.062 - 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara, nº 263-48
Relator: Sr. Attilio Vivacqua.
O presente Projeto de Lei declara
incorporados na Campanha Nacional contra o
Câncer, nos têrmos do artigo 3º do Decreto-lei nº
3.643, de 2 de setembro de 1941, o Núcleo de
Combate ao Câncer, da Santa Casa de Misericórdia
de Maceió, e a Liga Paranaense de .Combate ao
Câncer. O citado art. 3º, dá incumbência ao Serviço
Nacional ao Câncer, de orientar e coordenar a ação
das repartições estaduais e municipais, e, bem

assim, das instituições, de iniciativa particular que
realizem quaisquer atividades concernentes ao
problema do câncer, considerado um dos grandes
problemas sanitários do país e do mundo moderno.
E' o entrosamento das instituições privadas,
com o poder público, para o custoso combate a êsse
mal, em que se empenham tôdas as nações.
As entidades particulares que passam a ficar
enquadradas no regime do referido decreto-lei,
representam uma edificante obra de irradiação, pelo
país, do espirito de solidariedade social humana, e
de cooperação e abnegação dos médicos brasileiros.
Nada há a arguir contra a proposição, do
ponto de vista constitucional ou legal.
Sala das Comissões, em 31 de agôsto de
1948. – Attilio Vivacqua. Presidente. e Relator –
Lucio Corrêa. Waldemar Pedrosa. – Vergniaud
Wanderley. – Ferreira de Souza.
PARECER
Nº 1.063 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 263-48
Relator: Sr. Alfredo Neves.
A Proposição da Câmara dos Deputados nº
263, de 1948, declara incorporado na "Campanha
Nacional contra o Câncer", o "Núcleo de combate ao
câncer.da Santa Casa de Misericórdia de Maceió" e
a "Liga Paranaense do combate ao Câncer", de
Curitiba.
Dentre
os
problemas
sanitários
que
maiores
preocupações
e
cuidados
vêem
despertando nos meios científicos do nosso
país, sem dúvida, o que se refere ao câncer,
se destaca, tão controvertida é ainda a sua
patogênia e falhos os meis terapêuticos para
debelá-lo. Deve-se acentuar, entretanto que,
nestes últimos anos, os estudos sôbre suas
origens melhor se avantajaram com a dedicação
de grande número de pesquisadores, entre os
quais figuram expoentes de nossa classe médica,
do mesmo modo que o seu tratamento já
promete transpôr as fronteiras da terapêutica
experimental para plano mais seguro e objetivo.
Enquanto isso, as pesquisas se multiplicam
e com elas os meios para diagnóstico
tornam-se mais acessíveis, o que importa
num melhor conhecimento das estatísticas,
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que cada dia mais alto clamam pela necessidade da
mobilização de meios de combate a essa entidade
mórbida que cresce e se dissemina por tôdas as
camadas sociais, entorpecendo as atividades
humanas ou ceifando vidas em proporção que já
preocupam até os próprios poderes públicos. Nem foi
outra, por certo, a razão que levou o govêrno federal
a expedir o Decreto-lei nº 3.643, de 23 de setembro
de 1941, criando o "Serviço Nacional do Câncer"
com a finalidade precípua de coordenar e orientar,
em todo o país, as atividades ligadas ao estudo e
tratamento do câncer.
Aliás, o decreto-lei acima citado é amplo
nos seus propósitos, concita e estimula as
instituições privadas a colaborarem com os órgãos
científicos do govêrno em tão benemérita e
humanitária campanha, quando no final do seu art.
3º, diz, "bem assim as instituições de iniciativa
particular que realizem quaisquer atividades
concernentes a êsse problema (o de câncer),
animando e auxiliando a criação e manutenção de
dispensários e hospitais, centros de cancerologia e
de outros serviços que tenham por finalidade a luta
contra a doença".
Nos têrmos, pois, da própria legislação
que regula as atividades de combate ao câncer,
se conclui que a proposição da Câmara dos
Deputados que propõe subordinar, para fins de
percepção de subvenção, que será arbitrada na
razão dos serviços gratuitos prestados, os dois
institutos de cancerologia, constantes da proposição
em aprêço, se enquadram perfeitamente nas suas
disposições. Somos, por isso de parecer que a
Proposição nº 263, de 1948, pode ser aprovada pelo
Senado.
Sala das Comissões, em 5.de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Alfredo Neves,
Relator. – Victorino Freire. – Apolonio Sales. –
Ferreira de Souza. – Salgado Filho. – Mathias
Olympio. – José Americo. Alvaro Adolpho.
PARECER
Nº 1.064 –1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara, nº 288, de 1948
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.
O Projeto de Lei nº 494-A, de 1948,
da
Câmara
dos
Deputados
autoriza
o
Poder
Executivo
a
abrir,
pelo
Mi-

nistério da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 15.000.000,00 para construção de
um navio "Destocador ou Destocador Serraria"
destinado à desobstrução dos rios da Amazônia.
A construção será feita mediante concorrência
pública, na conformidade das especificações
elaboradas pelo Departamento Nacional de Portos,
Rios e Canais, ou se houver conveniência será o
referido navio construido nos Estaleiros da Ilha do
Viana,
Patrimônio
Nacional,
segundo
as
especificações estipuladas pelo órgão técnico do
Ministério da Viação.
O Projeto é acompanhado da planta da
embarcação e do orçamento discriminado das
despesas de sua construção e é da mais alta
utilidade para a economia do vale amazônico, como
demonstra a sua justificação.
Dado o seu aspecto constitucional e em face
da utilidade da medida que encerra o Projeto,
opinamos pela sua aprovação, ouvida a Comissão
de Finanças.
Sala das Comissões, em 30 de setembro de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Waldemar
Pedrosa, Relator. – Arthur Santos. – Filinto Muller. –
Etelvino Lins, pela constitucionalidade, entendendo,
porém, que a despesa devia correr por conta da
Verba Valorização Econômica da Amazônia.- Lucio
Corrêa. – Ferreira de Souza, de acôrdo com o sr.
Etelvino Lins.
PARECER
Nº 1.065 –1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei nº 268, de 1948
Relator: Sr, José Anierico.
Encaminha a Câmara dos Deputados o
autógrafo relativo ao Projeto de Lei nº 494-A, de
1948, que autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, um crédito
especial de Cr$ 15.000.000,00 para construção de
um navio "Destocador" ou "Destocador Serraria",
destinado à desobstrução dos rios da Amazônia.
E' uma iniciativa, cuja utilidade não pode ser
impugnada, merecendo, ao contrário, o mais resoluto
apoio.
A navegação fluvial naquela região, é
perturbada durante a estiagem pelos troncos de
árvores que as grandes enchentes arrebatam das
florestas marginais. Fincados nos leitos dos rios
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são êsses destroços, além de tudo, causas
de acidentes, com perdas materiais e sacrifício de
vidas.
Só é de estranhar que se tenha
apelado, mais uma vez, para a torrente dos
créditos adicionais, principalmente considerando-se
que a Constituição, no seu art. 199, fornece
copiosos recursos para o plano em que
deveria enquadrar-se êsse problema.
Ouvido sôbre a construção do navio, o
Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais alude às despesas consequentes de custeio
e conservação. Basta ponderar que está,
inicialmente, prevista uma equipagem de trinta
homens.
E, em seguida, o mesmo Departamento
sugere que seja o navio entregue, depois de
construído, à Comissão de Valorização da Amazônia
para a sua exploração.
Pode-se, afinal, transigir quanto à abertura
do crédito especial, para não retardar uma
solução de caráter urgente; mas, impõe-se
uma emenda que oferecemos em separado,
opinando que seja aprovada a proposição.
A emenda é a seguinte:
Art. – Os serviços de custeio e
conservação do navio correrão por conta
da percentagem constitucional destinada ao
plano
de
Valorização
Econômica
da
Amazônia.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – José Américo,
Relator. – Mathias Olympio. – Alfredo Neves. –
Durval Cruz. – Alvaro Adolpho. – Victorino Freire. –
Salgado Filho.
Nº 1.068 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 292, de 1943
Relator: Sr. Filinto Müller.
O Sr. Presidente da República solicitou,
em mensagem encaminhada à Câmara dos
Deputados, a abertura de um crédito suplementar
de nove mil cruzeiros para o fim de ocorrer
ao pagamento da gratificação de magistério a
que faz jus o Professor Catedrático, Padrão M,
Waldemar Ramos Lage, da Escola de Agronomia
Eliseu Maciel.
A Câmara aprovou o Projeto do Lei nº
292, de 1948, ora submetido à apreciação
do Senado, que atende à solicitação do
Executivo.

O Projeto está em condições de ser aprovado
e nêsse sentido opina a Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões, em 23 de setembro de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Filinto Müller,
Relator. – Augusto Meira. – Arthur Santos. –
Waldemar Pedrosa. – Lúcio Corrêa. – Olavo Oliveira.
– Ferreira de Souza. – Alousio de Carvalho.
PARECER
Nº 1.067 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 292, de 1948
Relatos: Sr. Apolônio Sales.
A proposição nº 292, de 1948, refere-se à
abertura de um crédito ao Ministério da Agricultura para
pagamento da gratificação adicional de magistério a
que tem direito o professor Waldemar Ramos Lage.
Como se trata de cumprimento de uma
determinação legal, nada há que objetar.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Apolônio Sales,
Relator. – Durval Cruz. – Ferreira de Souza. –
Salgado Filho. – Santos Neves. – Alfredo Neves –
Mathias Olympio. – Victorino Freire. – José Américo.
– Alvaro Adolpho.
PARECER
Nº 1.068 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 298, de 1948
Relator: Waldemar Pedrosa.
A Câmara dos Deputados pelo Projeto de Lei
nº,342-A, de 1943, autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 3.048,40 para atender ao pagamento
de gratificação de magistério ao Professor Ruy
Maurício de Lima e Silva.
Originou-se de Mensagem do Senhor
Presidente da República, acompanhada de
Exposição de Motivos do Ministério da Educação e
Saúde, justificando o pedido de abertura do crédito
em referência.
Nada ocorrendo contra a constitucionalidade
do Projeto, opinamos pela sua aprovação.
Sala
das
Comissões,
em
23
de
setembro
de
1948.
–
Attilio
Vivaqua,
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Presidente. – Waidemar Pedrosa, Relator. – Arthur
A Câmara dos Deputados, nos termos da
Santos. – Filinto Müller. – Aloísio de Carvalho. – sugestão presidencial, votou o projeto de lei em
apreço, contra o qual nada há a opor, devendo ser
Ferreira de Souza. – Olavo Oliveira.
submetido ao Plenário depois de ouvida a Comissão
PARECER
de Finanças.
Sala das Comissões, em 13 de. setembro de
Nº 1.069 – 1948
1948. – Waldemar Pedrosa, Presidente em exercício.
– Arthur Santos, Relator. – Ferreira de Souza. –
Da Comissão de Finanças, sôbre o projeto de Filinto Müller. – Etelvino Lins. – Vergniaud
Lei da Câmara nº 298-48
Wanderley. – Olavo Oliveira.
Relator: Sr. Mathias Olympio.
Ouvidos os órgãos técnicos nesta e na outra
Casa do Congresso, foram todos acordes com os
têrmos da Exposição de Motivos do Sr. Ministro da
Educação e Saúde pedindo a abertura de um crédito
especial no valor de Cr$ 3.048,40 para atender ao
pagamento mensal de Cr$ 750,00 ao dr. Ruy
Maurício de Lima e Silva, Professor Catedrático,
Padrão M, da Escola Nacional de Engenharia,
relativo ao período de 30 de agôsto a 31 de
dezembro de 1946, de conformidade com o que
dispõe o Decreto-lei nº 2.895, de 21 de dezembro de
1940, modificado pelo de nº 8.315, de 7 de
dezembro de 1946.
Aludida Exposição foi encaminhada à Câmara
pela Mensagem nº 32, do Sr. Presidente da
República, dando lugar ao Projeto-lei nº 342-A, de
1948, que tomou nesta Casa o nº 298, e ao qual
nada tem a opôr esta Comissão.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Mathias Olympio,
Relator. Alfredo Neves. – Santos Neves. – José
Américo. – Durval Cruz. – Apolônio Sales. – Victorino
Freire. – Ferreira de Souza. – Salgado Filho.
PARECER
Nº 1.070 - 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 307, de 1948
Relator: Sr. Arthur Santos.
O Sr. Presidente da República, encaminhando
Exposição de Motivos do Sr. Ministro da Educação,
sugere lei abrindo crédito especial de Cr$ 66.000,00,
para pagamento de gratificação de magistério ao
Professor Catedrático, padrão M da Faculdade
Nacional de Farmácia.
Naquele
diploma
está
cumpridamente
explicada àà procedência do pedido.

PARECER
Nº 1.071 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 307, de 1948
Relator: Sr. Alfredo Neves.
A proposição da Câmara dos Deputados
nº 307, de 1948, abre, pelo Ministério da Educação
e Saúde, o crédito especial de Cr$ 66.000,00,
para atender ao pagamento de gratificação de
magistério ao professor catedrático, padrão M, da
Faculdade Nacional de Farmácia, Adelino da Silva
Pinto.
O crédito em aprêço origina-se de vantagens
conferidas à membros do Ministério Superior e se
destina a pagamentos de atrazados, correspondente
ao período de 1 de janeiro de 1941 a 31
de dezembro de 1946. Foi o mesmo solicitado
em mensagem do Sr. Presidente da República,
em 30 de janeiro do corrente ano, da qual
destacamos os seguintes períodos da exposição
de motivos do Sr. Ministro da Educação e
Saúde:
"2. O requerente foi aproveitado no
cargo, em dezembro de 1946, em virtude do
art.
24
do
Ato
das
Disposições
Constitucionais Transitórais e nêle se encontra
em exercício cumulativo com o de Professor
Catedrático
da
Faculdade
Nacional
de
Medicina.
3. Antes de desacumular, em 1937, já contava
mais de 20 anos de exercício na catedra de
Farmácia, porém, como a gratificação de magistério
foi criada pelo Decreto-lei nº 2.895, de 21 de
dezembro de 1940, a revigorar desde 1 de janeiro de
1941, só a partir desta última data poderá percebêla.
4. No período de 1 de janeiro de 1951 a 31 de
dezembro de 1945, o pagamento será à razão
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de Cr$ 9.600,00 anuais, ex-vi do Decreto-lei nº
8.315, de 7 de dezembro de 1945, que modificou a
legislação anterior sôbre o assunto.
5. Cabe-lhe assim, direito à importância de Cr$
66.000,00".
Na Câmara dos Deputados, ao ser examinada
a mensagem presidencial, foi levantada dúvida
quanto à constitucionalidade da concessão de
gratificação de magistério a quem não havia exercido
por certo período em que se achou afastado da
catedra em virtude da aplicação do Decreto-lei, de
novembro de 1937, que regulou o texto
constitucional que vedara a acumulação de cargos
remunerados. A despeito, foi ouvida a Comissão de
Constituição e Justiça, que em longo e bem
fundamentado
parecer,
opinou
pela
constitucionalidade da concessão de gratificação de
magistério, mesmo quando o professor deixe de
receber pelo exercício da catedra, citando a
propósito jurisprudência firmada pelo Supremo
Tribunal Federal. No caso porém, do Professor
Adelino da Silva Pinto a dúvida não caberia, uma vez
que à época da desacumulação, isto é, em 1937,
contava o mesmo mais de 20 anos de exercício no
magistério.
A Comissão de Constituição e Justiça
do Senado, manifestou-se favoràvelmente à,
Proposição da Câmara dos Deputados. Trata-se,
pois, de um caso semelhante a muitos outros
sôbre os quais em deliberado o Senado, de
pagamento de atrazados devidos à Membros do
Magistério Superior, em virtude de legislação em
vigor.
A vista do expôsto, somos pela aprovação da
Proposição da Câmara dos Deputados nº 307, de
1948. Sala das Comissões, em 5 de outubro de
1948, – Andrade Ramos, Presidente em exercício. –
Alfredo Neves, Relator. – Ferreira de Souza. –
Salgado Filho. – Santos Neves. – Victorino Freire. –
Durval Cruz. – Mathias Olympio.

to das mercadorias importadas se façam em 30 dias,
salvo pacto expresso em contrário. E o decreto-lei
número 9.564, de 9 de agôsto do mesmo ano,
estipula penalidades para os infratores de tal
determinação.
Trata-se de dois diplomas expedidos quando
ao govêrno convinha estimular as importações e a
nossa balança comercial apresentava saldos
favoráveis.
A situação agora é quase diametralmente
oposta. Desperdiçamos os nossos saldos e
forcejamos por evitar o deficit. As cambiais rareiam,
forçando, o governo a determinar prioridades e o
legislativo a votar a lei nº .... do ano passado
subordinando o comércio internacional ao regime da
licença prévia.
Por essa razão solicitou o Poder Executivo a
revogação dos dois aludidos decretos-leis, sendo
atendido pela Câmara dos Deputados, no projeto
que aqui recebeu o nº 316.
Como se vê do expósto, trata-se de matéria da
competência legislativa, nada contra-indicando
juridicamente a medida pleiteada, sôbre cujo mérito
dirá a egrégia Comissão de Finanças.
Sala das Comissões, em 23 de setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Presidente. – Ferreira
de Souza, Relator. – Augusto Meira. – Lúcio Correa.
– Aloysio de Carvalho. – Filinto Müller.
PARECER
Nº 1.073 – 1946
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 316, de 1948

Relator: Sr. Andrade Ramos.
A proposição nº 316, de 1948, deste Senado
Federal concerne ao Projeto de Lei da Câmara nº
731-A, de 1948, revogando os decretos-leis números
9:623 de 26 de julho e 9.564 de 9 de agôsto ambos
PARECER
de 1946, e que respectivamente regulam a
liquidação de câmbio destinado ao pagamento de
Nº 1.072 – 1948
importações
e
estabelecendo
multas
para
liquidações fora dos prazos.
Este projeto de lei decorreu de uma
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
Mensagem do Sr. Presidente da República,
o Projeto de Lei da Câmara nº 316, de' 1948
enviada a Câmara dos Deputados em 29
Relator: Sr. Ferreira de Souza.
de fevereiro do corrente ano, acompanhada
O Decreto-lei nº 9.523, de 28 de julho, de 1946, de uma exposição de motivos do Sr. Ministro da
determina que as liquidações de câmbio para pagamen- Fazenda.
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Nesta exposição de motivos diz o titular da
pasta da Fazenda, que os objetivos desses decretos
consistiam em favorecer o câmbio relativo à
importação contribuindo assim para maior suprimento
de utilidades importadas, e também visavam apressar
a liquidação de vendas de câmbio para mais rápido
reembôlso de somas imobilizadas pelo Tesouro
Nacional com a aquisição de letras de exportação.
Infelizmente a situação mudou para pior, visto
que, na realidade já naquela época, Fevereiro, e hoje
ainda mais, estamos em carência de divisas em
moeda de curso. Desde junho de 1947 isto vinha se
fazendo sentir. Nós já o havíamos previsto com a
apresentação do projeto nº 7, de 18 de abril de 1947,
dando de uma forma legal o govêrno do câmbio, ao
Poder Executivo por intermédio do Banco do Brasil e
modificando as operações cambiais reguladas pelo
Decreto-lei nº 9.025 de 27 de fevereiro de 1946 e
mais outras providências que o Senado numa parte
se julgou incompetente, e no restante aguarda nas
Comissões.
O Sr. Ministro da Fazenda teve que tomar
parte
dessas
providências
com
portarias
estabelecendo prioridades como a instrução nº 25,
de 3 de junho de 1947 da Superintendência da
Moeda e do Crédito, e mais tarde outra semelhante
nº 26 e assim exercendo efetivamente o Govêrno
sôbre 75% das cambiais arbitráveis.
Na verdade a escassez de numerário continua
e a nossa balança mercantil apresenta-se
no semestre findo com um deficit em 30 de junho
de cêrca de dois bilhões e trezentos milhões
de cruzeiros, o que mostra bem visível essa
carência.
Assim pois, êstes dois decretos-leis nº 9.523
de 26 de julho e nº 9.564, de 9 de agôsto que
regulam a liquidação de câmbios para importações
que estabeleciam multas e estimulavam, as
importações contém na realidade medidas que em
face das realidades atuais urge sejam revogadas,
como pede a Mensagem do Sr. Presidente da
República.
Destarte somos de parecer que a Comissão
de Finanças do Senado se manifeste favoràvelmente
à proposição nº 316 de 1948, dêste Senado.
Sala das Comissões, em 5 de outubro
de 1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. –
Andrade Ramos, Relator. – Santos Neves. –
Alfredo Neves. – José Américo. – Ferreira de Sou-

za. – Alvaro Adolpho. – Salgado Filho. – Apolonio
Sales. – Mathias Olympio.
PARECER
Nº 1.074 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 279, de 1948
Relator: Sr. Ferreira de Souza.
O tempo de serviço do professor Francisco Luís
da Silva Campos, da Faculdade Nacional de Direito da
Universidade do Brasil, para o efeito da gratificação de
magistério, foi apurado em processo regular.
Conseqüentemente, do ponto de vista juridico, nada
contra indica a aprovação do projeto nº 279, dêste ano,
que, autoriza a abertura de crédito para pagá-la.
Sala das Comissões, em 13 de setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. – Ferreira
de Souza, Relator. – Arthur Santos. – Olavo Oliveira. –
Lúcio Corrêa. – Etelvino Lins. – Filinto Müller.
PARECER
Nº 1.075 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 279, de 1948
Relator: Sr. Alfredo Neves.
À consideração desta Comissão é submetida a
proposição da Câmara dos Deputados que abre, pelo
Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de
Cr$ 5.322,00, para atender ao pagamento do professor
catedrático, padrão M, da Faculdade Nacional de
Direito, Francisco Luiz da Silva Campos.
O crédito em aprêço origina-se de vantagens
conferidas a membros do magistério superior pelo
Decreto-lei nº 2.895, de 2 de dezembro de 1940,
modificado pelo de nº 8.315, de 7 de dezembro de 1945.
Foi o mesmo solicitado em mensagem do Senhor
Presidente da República, de 18 de junho de 1948.
Verifica-se do processo que o crédito se destina
ao
pagamento
de
gratificações
atrasadas,
correspondendo ao período de 29 de maio a 31 de
dezembro de 1947, à razão de Cr$ 750,00 mensais.
Trata-se, pois de assunto já examinado por esta
Comissão em diversas outras oportunidades e de despe-
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sa decorrente de legislação em vigor.
Diante do exposto, somos pela aprovação da
proposição da Câmara dos Deputados nº 279, do
corrente ano.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de
1948. – Andrade Ramos, Presidente em exercício. –
Alfredo Neves, Relator. – Mathias Olympio. –
ilegível. – Victorino Freire. – Ferreira de Souza. –
Durval Cruz. – Salgado Filho.

de dezembro de 1945, a que fez jus o professor
José Furtado Simas, catedrático, padrão N, do
Quadro Permanente daquele Ministério.
Atendido por aquêle ramo do Poder
Legislativo a aludida providência, foi votado o
Projeto de Lei número 691, do corrente ano, que
consta do presente processo sob nº 286 e sôbre o
qual nada teve a opor a Comissão de Constituição e
Justiça.
Dada a liquidez do assunto, nada tem
PARECER
igualmente a impugnar a Comissão de Finanças.
E' o meu parecer.
Nº 1.076 – 1948
Sala das Comissões, em 5 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Mathias
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre Olympio, Relator. – Alfredo Neves. – Andrade
o Projeto de Lei da Câmara nº 286, de 1948
Ramos. – José Américo. – Durval Cruz. – Alvaro
Adolpho. – Apolonio Sales. – Victorino Freire. –
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.
Santos Neves. – Salgado Filho.
O Projeto de Lei nº 286, de 1948, autoriza ao
Poder Executivo, pelo Ministério da Educação e
PARECER
Saúde, a abertura do crédito especial de Cr$
1.122,60, para atender ao pagamento de gratificação
Nº 1.078 – 1948
de magistério, relativa ao período de 7 de outubro a
31 de dezembro de 1945, concedida a José Furtado
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
Simas, professor catedrático, padrão M, do Quadro o Projeto de Lei da Câmara nº 280, de 1948
Permanente do mesmo Ministério.
Originou-se de Mensagem do Senhor
Relator: Sr. Ferreira de Souza.
Presidente da República à Câmara dos Deputados,
Pelos documentos juntos ao processo
acompanhada de Exposição de Motivos do referido enviado pelo Poder Executivo, verifica-se que,
Ministério, justificando amplamente a concessão do realmente, o professor Cláudio Ferreira de Melo da
favor legal.
Faculdade
Nacional
de
Odontologia
da
Nada
se
deparando
contra
a Universidade do Brasil, fêz jus à gratificação de
constitucionalidade do Projeto somos pela sua magistério. Donde ser necessária a abertura do
aprovação.
crédito de Cr$ 26.000,00 a que se refere êste
Sala das Comissões, em 12 de setembro de projeto vindo da Câmara dos Deputados, nada
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente e havendo que, sob o aspecto jurídico, lhe impeça a
Relator. – Arthur Santos. – Olavo Oliveira. – Lúcio aprovação.
Sala das Comissões, em 1 de setembro de
Corrêa. – Etelvino Lins. – Filinto Müller. – Ferreira de
1948. – Waldemar Pedrosa, Presidente em
Souza.
exercício. – Ferreira de Souza, Relator. – Arthur
PARECER
Santos. – Olavo Oliveira. – Lúcio Corrêa. – Filinto
Müller. – Etelvino Lins.
Nº 1.077 – 1948
PARECER
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Nº 1.079 – 1948
Lei da Câmara n° 286, de 1948
Relator: Sr. Mathias Olympio.
Pelo Ministério da Educação e Saúde
foi justificado perante o Exmo. Sr. Presidente
da República, que encaminhou à Câmara
dos Deputados, o ante-projeto de lei autorizando
a abertura do crédito especial de Cr$ 1.122,60
para atender ao pagamento de gratificação de
magistério, relatijva ao período de 7 de outubro a 31

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 280, de 1948
Relator: Sr. Alfredo Neves.
A Câmara dos Deputados aprovou a
proposição que abre o crédito especial pelo
Ministério de Educação e Saúde, de Cr$ 26.000,00
para atender ao pagamento de gratificação de
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magistério devida ao professor catedrático, padrão M,
da Faculdade Nacional de Odontologia, Cláudio
Ferreira de Melo.
O crédito em apreço origina-se de vantagens
conferidas a membros do magistério superior pelo
Decreto-lei nº 2.895, de 2 de dezembro de 1940,
modificado pelo de nº 8.315, de 7 de dezembro de
1945, tendo sido o mesmo solicitado em mensagem do
Senhor Presidente da República de 4 de junho do
corrente ano.
Verifica-se na exposição de motivos do Sr.
Ministro da Educação e Saúde que o crédito destina-se
ao pagamento de atrasados, compreendendo o período
de 1º de maio de 1944 a 31 de dezembro de 1947,
sendo que a despesa em questão será à razão de Cr$
400,00 mensais ex-vi do Decreto-lei nº 2.895, de 1940,
e, 1º de janeiro de 1946, a 31 de dezembro de 1947, à
razão de Cr$ 750,00 mensais, em face do Decreto-lei
nº 8.325, de 7 de dezembro de 1945, que modificou a
legislação anterior sôbre o assunto.
A providência legislativa, ora em exame, é a
repetição de tantas outras sôbre as quais a Comissão
de Finanças se tem manifestado favoràvelmente. Por
isso, achamos que a proposição da Câmara dos
Deputados nº 280, de 1948, se apresenta em
condições de merecer a aprovação do Senado.
Sala das Comissões, em 6 de outubro de 1948.
– Andrade Ramos, Presidente em exercício. – Alfredo
Neves, Relator. – Ferreira de Souza. – Salgado Filho. –
Santos Neves. – Victorino Freire. – Durval Cruz. –
Mathias Olympio.
PARECER
Nº 1.080 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei do Senado n. 15, de 1948
Relator: Sr. Attilio Vivacqua.
O Projeto nº 15, de autoria do Senador Filinto
Müller, mandando reverter, por morte dos beneficiários,
a suas filhas solteiras a pensão concedida às viúvas
dos veteranos das campanhas do Paraguai e Uruguai,
vem completar, como bem disse seu ilustre autor, a
obra de justiça que se reflete no Decreto-lei nº 1.544 de
25 de agôsto de 1939. Este diploma encerra reparação,
embora tardia no amparo devido pelo Estado aos que

lutaram pela independência, segurança e glória do
Brasil. Aumentou-lhes a pensão mensal para Cr$
300,00, e amparou-lhes as viúvas com uma mensal
de Cr$ 200,00. Não contempla, porém as filhas
solteiras, desses, nem sempre lembrados servidores
da Pátria. E' a esta situação que o projeto atende,
inspirado no melhor sentimento de patriotismo e sob
o imperativo do indeclinável dever de assistência
que, no caso, cabe ao Estado.
Nada há a objetar sôbre a constitucionalidade
e legalidade da Proposição.
Sala das Comissões, em 21 de agôsto de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente e Relator.
Waldemar Pedrosa. – Olavo Oliveira. – Vergniaud
Wanderley. – Lucio Corrêa. – Arthur Santos. –
Etelvino Lins. – Aloysio de Carvalho. – Ferreira de
Souza.
Nº 1.081 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 197, de 1948
Relator: Sr. Lúcio Corrêa.
O Projeto de Lei nº 464-A, da Câmara dos
Deputados, autoriza ao Ministro de Estado dos
Negócios da Fazenda, no art. 1º a contratar com o
Banco de Brasil S. A. por intermédio de sua Carteira
de Crédito Agrícola e Industrial o financiamento
agrícola de entre-safras, observado o que preceitua
o Decreto nº 4.360, de 5 de junho de 1942.
O Decreto-lei nº 4.360, de 5 de junho de 1942,
a que se refere êsse artigo, modifica os prazos para
o penhor agrícola e pecuário e dá outras
providências.
Estabelece, assim, no art. 1º, que o art. 7º da
lei nº 492, de 30 de agôsto de 1937, passa a ter a
seguinte redação:
"O prazo do penhor agrícola não excederá de
dois anos, prorrogável por mais dois, devendo ser
mencionada, no contrato, a época da colheita da
cultura apenhada e, embora vencido, subsiste a
garantia enquanto subsistirem os bens que a
contistuem"
Institue, no art. 2º, esta redação para o art. 13
da Lei nº 492, de 30 de agôsto de 1937:
"O penhor pecuário não admite prazo maior de
três anos mas pode ser prorrogado por igual período,
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averbando-se a prorrogação na transcrição
respectiva".
E, no art. 3º disciplina que "os fixados no
art. 6º da lei nº 454, de 9 de julho de 1937, para
os financiamentos da Carteira Agrícola e Industrial
do Banco do Brasil destinados ao custeio de
gado para a criação e melhoramento de rebanhos,
ficam ampliados para dois e três anos,
respectivamente.
O art. 2º do projeto dispõe que o resgate do
financiamento de entre-safras não poderá ser nem
total nem parcialmente exigido, antes de prazo
coincidente com a colheita, industrialização e venda
dos produtos da lavoura financiada, salvo quando o
ciclo vegetativo da referida lavoura e mais o tempo
necessário à sua industrialização ultrapassarem o
prazo máximo que a lei marca para a vigência do
penhor agrícola.
Essa industrialização, prevê o artigo 4º,
é a que se processa nas indústrias agrícolas,
em fábricas, que são o centro das lavouras,
como a mandioca, o milho, a cana de açúcar e
demais produtos do solo, cuja transformação se
opera no mesmo âmbito agrícola em que êste se
formarem.
No art. 3º esclarece o projeto que é parte
integrante do financiamento de entre-safras a soma
dispendida na aquisição de sementes, de adubos, ou
fertilizantes, de instrumentos agrícolas; inclusive
tratores,
de
produtos
químicos
para
a
industrialização de sacaria ou aniagem nos serviços
de reparação e aprontamento da fábrica e tôdas as
demais inversões, correlatas ou paralelas com a
fundação, tratamento, colheita, transporte e
industrialização da lavoura financiada, como também
das socas e remanescentes pendentes da safra
anterior.
No art. 5º, traça o limite mínimo a calcular para
os efeitos de financiamento de entre-safras que será
de 60% e o máximo de 80% sôbre o preço corrente
para o produto pôsto no ponto de embarque de sua
zona de origem, ao mesmo passo que no artigo 6º
autoriza o Banco do Brasil Sociedade Anônima a
modificar o regulamento de sua carteira de Crédito
Agrícola e Industrial, no sentido de aplicar o disposto
no Decreto-lei nº 4.360, de 5 de julho de 1942, cujos
dispositivos transcrevemos no começo dêste
relatório.
O art. 7º do projeto determina que a Carteira de
Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil S. A.

fará o financiamento dentro de suas disponibilidades, e
conforme as garantias que institui o seu Regulamento,
a produtores e agricultores, sem embargo de haverem,
ou não, requerido, ou obtido, os favores da Lei número
209, de 2 de janeiro de 1948.
Autoriza o Poder Executivo, finalmente, no art.
8º, a realizar operações de crédito com o Banco do
Brasil S. A., através da Carteira de Crédito Agrícola e
Industrial, para a execução desta lei.
Nada
nos
ocorre
argüir
contra
a
constitucionalidade ou legalidade do projeto, qual será
apreciado, técnica e financeiramente, pelas Comissões
de Agricultura e Finanças, às quais também foi
distribuído.
Sala das Comissões, em 23 de agôsto de 1848.
– Attilio Vivacqua, Presidente. – Lúcio Corrêa, Relator.
– Ferreira de Souza, com restrições quanto ao art. 6º –
Olavo Oliveira. – Vergniaud Wanderley. – Waldemar
Pedrosa. – Etelvino Lins.
PARECER
Nº 1.082 – 1948
Da Comissão de Agricultura, Indústria e
Comércio, sôbre o Projeto de Lei da Câmara número
191, de 1948
Relator: Sr. Walter Franco.
O presente projeto visa autorizar o Ministério da
Fazenda contratar com o Banco do Brasil S. A., o
financiamento agrícola de entre-safras.
Tem sido constantemente objeto de nossas
discussões a necessidade de amparar a lavoura e sua
industrialização, com financiamentos garantidos na
época exata. A deficiência, nesse particular, tem trazido
diminuição da produção em todo o país, como é do
conhecimento geral, provocando o empobrecimento
dos centros produtores e a fuga dos trabalhadores
agrícolas para as cidades onde possam empregar seus
esforços, com remuneração segura.
O Executivo deveria, por meio dos vários órgãos
informadores, promover a organização de dados
eficientes e precisos para, por intermédio da Carteira
de Crédito Agrícola e Industrial, difundir o crédito,
financiando tôda e qualquer lavoura aproveitável,
aumentando, assim, a produção dos alimentos
necessários á coletividade nacional ou à exploração.
A
certeza
do
financiamento
ao
lavrador
nos
entresafras,
trará
a
regu-
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laridade na produção e o estímulo aos proprietários ou
trabalhadores, determinando maior aproveitamento das
áreas de plantação e, conseqüentemente, a abundância
de nossas colheitas.
Somos, pois, pela aprovação do Projeto em
aprêço.
Sala das Comissões, em setembro de 1948. –
Pereira Pinto, Presidente. – Walter Franco, Relator. –
Maynard Gomes. – Novaes Filho.
PARECER
Nº 1.083, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei
da Câmara nº 191, de 1948
Relator: Sen. Santos Neves.
Um dos maiores entraves opostos ao
financiamento da produção agrícola, além de seu caráter
essencialmente aleatório decorre, na esclarecida
observação de M. Degon, da extrema morosidade de
recuperação dos capitais nela investidos.
"Tandis que l'industriiel – escreve o autor de "Le
Crédit Agricole" – peut récupérer trois ou quatre fois dans
l'année et trés souvent bien davantage un capital investi
dans une opération de manufacture, le cycle normal de
Ia production agricole est, dans les circonstances les plus
favorables, pour le moins de neuf mois".
Daí porque os Bancos em geral se escusam a
praticar essa modalidade de financiamento e dela
refógem os capitais, sempre em busca de aplicações
menos incertas e mais remuneradoras. Essa também a
razão pela qual só o Estado, através os seus
estabelecimentos oficiais de crédito, poderá incumbir-se
dêsses investimentos preteridos pela iniciativa particular,
levando à lavoura os estímulos indispensáveis de sua
constante assistência financeira.
Foi o que se procurou fazer também em nosso
país por intermédio da Carteira Agrícola e Industrial do
Banco do Brasil. Infelizmente, porém, a falta de
autonomia dessa Carteira, aliada à longa rotina das
operações mercantis do Banco, não lograram vencer os
obstáculos que dificultam na prática êsse sistema de
crédito especializado, a tal ponto que, ainda hoje, em
nosso país, podemos repetir a velha frase atribuída ao
Luís XIV, segundo o qual "o crédito sustem o agricultor
como a corda sustenta e enforcado".

E no entanto o problema fundamental do
Brasil é o do fomento de sua produção rural, como
medida de combate à carência de alimentação e ao
crescente pauperismo de suas massas urbanas.
Êsse é um ponto pacífico no amplo debate de
nossas especulações e anseios. Ressalta, como um
grito de desespero, no veemente e comovedor
"discurso da fome" preferido nesta Casa pelo
eminente Senador José Américo, como está
presente também no conteúdo da última Mensagem
presidencial ao Congresso Nacional, quando
proclama a necessidade imperiosa do "início de
uma campanha de recuperação da nossa economia
rural" e diz dos propósitos do Govêrno em recorrer
aos "recursos e disponibilidades dos diversos
órgãos da administração, a fim de alicerçar com
segurança um programa de soerguimento de
nossas fôrças de produção".
Não obstante as dotações atribuídas
ao Ministério da Agricultura, no Orçamento Federal
para o corrente Exercício, mal atingem a 5% de
sua Despesa total, enquanto as destinadas à
Defesa Nacional e Segurança Pública ultrapassam
a 30% do referido montante. O simples confronto
dêsses números demonstra, exuberantemente, o
quanto nos encontramos distantes da realidade,
perdidos na caligem da nossa insanável
imprevidência.
As circunstâncias atuais, no entanto, estão a
exigir uma atuação decisiva no setor do fomento
rural, e não permitem maiores espectativas e
delongas na adoção de providências radicais
destinadas a corrigir, de pronto, os fatores
negativos que empecem as energias produtoras da
lavoura. Urge assentarmos diretrizes enérgicas no
sentido do soerguimento de suas fôrças
econômicas, mobilizando para isso o nosso
potencial financeiro seja ampliando os recursos
orçamentários do Ministério da Agricultura, seja
emprestando maior elasticidade e vigor às
operações da Carteira Agricola e Industrial do
Banco do Brasil.
O projeto de Lei nº 464-A, de 1948, que ora
nos cumpre relatar, originado na Câmara dos Srs.
Deputados, tem por fim corrigir certas deficiências
dessa Carteira aparelhando-a para uma atuação
mais eficiente no sentido de incrementar o
financiamento agrícola das entre-safras.
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O seu art. 2º preceitua: "O resgate do
financiamento de entre-safras não poderá ser nem
total nem parcialmente exigido, antes de prazo
coincidente com a colheita, industrialização e venda
dos produtos da lavoura financiada, salvo quando o
ciclo vegetativo da referida lavoura e mais o tempo
necessário à sua industrialização ultrapassarem o
prazo máximo que a lei marca para vigência de
penhor agrícola".
E' dispositivo salutar e necessário pois visa
assegurar ao produtor a tranquilidade de procurar
mercado compensador para os frutos do seu
trabalho, quando completo o ciclo agrícola-industrial
da produção, sem ser forçado a entregá-la, de
afogadilho a preços ínfimos, no afan de alcançar
recursos para o resgate de empréstimo.
O art. 3º estende o financiamento da entresafra à "soma dispendida na aquisição de sementes,
de adubos ou fertilizantes, de instrumentos agrícolas,
inclusive tratores, de produtos químicos para a
industrialização, de sacaria ou aniagem nos serviços
de reparação e aprontamento da fábrica e tôdas as
demais inversões, correlatas ou paralelas com a
fundação, tratamento, colheita, transporte e
industrialização da lavoura financiada, como
também, das sócas e remanescentes pendentes da
safra anterior".
Providências que reputamos de utilidade à
maior expansão do crédito agrícola, porque em
verdade, facilitarão a cobertura de despesas
inerentes e indispensáveis ao pleno desenvolvimento
das operações rurais, mórmente na lavoura
canavieira, e que, por ora, pesam, exclusivamente,
sôbre os ombros dos produtores.
Êsses os principais artigos do projeto. Os
demais visam estabelecer maior inteligência na
aplicação da lei, como o art. 4º que define a
industrialização referida no art. 2º, situando-a "em
fábricas que são o centro das lavouras"; o art. 5º que
estatui os limites de cálculos para efeito dos
financiamentos das entre-safras, delimitando-os
entre 60 e 80% sôbre o preço corrente para o
produto pôsto no ponto de embarque de sua zona de
origem, e o art. 6º que autoriza o Banco do Brasil a
modificar o regulamento de sua Carteira Agrícola e
Industrial.
Contém
ainda
o
projeto,
em
seu
artigo
7º,
um
dispositivo
pelo
qual
o
Banco
do
Brasil
fará
o
financiamen-

to, dentro de suas disponibilidades, a produtores e
agricultores "sem embargo de haverem, ou não,
requerido, ou obtido, os favores da Lei número 209,
de 2 de janeiro de 1948. O ilustre relator da
Comissão de Finanças da Câmara, o nobre
Deputado João Cleophas, comentando a emenda
que originou dito artigo, assim se expressa: "Em rigor
a emenda seria dispensável uma vez que o
financiamento agrícola para custeio de entre-safras
ou formação de lavouras já é francamente facultado
para
aqueles
agricultores
que
sejam
simultâneamente classificados como pecuaristas
conforme ficou estabelecido pela Lei nº 35, de 26 de
maio de 1947. Todavia, não haverá o menor
inconveniente em que sôbre o assunto seja evitada
tôda e qualquer controvérsia ou dificuldade de
interpretação."
Finalmente, pelo art. 8º. "E' o Poder Executivo
autorizado a realizar operações de crédito com o
Banco do Brasil S. A., através a Carteira de Crédito
Agrícola e Industrial, para a execução da presente
Lei".
Embora sejamos algo pessimistas quanto às
possibilidades de expansão dos financiamentos
rurais pelo Banco do Brasil, de vez que em seu
balancete de setembro último, já atingem êles ao
montante de Cr$ 3.536.446.722,70, ou, sejam mais
de 10% do total de seus empréstimos, nada temos a
opôr à aprovação do projeto em tela. Pensamos que
o estímulo o desenvolvimento da nossa produção
rural estão condicionados à mobilização de maiores
recursos orçamentários ao Ministério da Agricultura e
à imediata e já tardia criação do Banco Rural
Brasileiro. Só assim poderemos concretizar o
pensamento expresso na Mensagem do Sr.
Presidente da República, quando aponta a
necessidade de serem adotadas providências de
natureza econômica, destinadas a levantar tônus da
produção do país, "porque, do contrário", o excesso
do
meio
circulante
continuará
pesando
indefinidamente se não fôr absorvido, a pouco e
pouco, pela expansão econômica, vale dizer, pelo
aumento da produção".
Opinamos, assim, pela aprovação do projeto
de Lei nº 464-A, de 1948.
Sala das Comissões, em 5 de outubro
de 1948. – Ivo d'Aquino, Presidente, – Santos
Neves.
Relator.
–
Salgado
Filho,
com
restrições. – Apolonio Sales. – José Américo. – Al-
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O
SR.
PRESIDENTE:
–
Está
fredo Neves. – Victorino Freire. – Mathias Olympio –
finda a leitura do expediente. Não há oradores
Alvaro Adolfo. – Ferreira de Souza.
inscritos.
PARECER
E' lido e distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça o seguinte
Nº 1.084, de 1948
PROJETO DE LEI DO SENADO
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 325-48.
Nº 45, de 1948
Relator: Sr. Arthur Santos.
A Câmara dos Deputados votou um projeto de lei
autorizando o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação, um crédito especial de Cr$ 100.000,00 para
atender ao pagamento com a impressão dos anais do VI
Congresso Brasileiro de Higiene.
Alegou-se, quando da apresentação do projeto
naquela casa, que o Congresso, cuja reunião foi
patrocinada pela Sociedade Brasileira de Higiene,
não recebeu auxilio algum a sua realização e que a
divulgação de seus anais encerra matéria de
interêsse público que merece divulgar.
Nada há opor.
Sala das Comissões, em 27 de setembro de 1948,
– Attilio Vivacqua, Presidente. – Arthur Santos, Relator. –
Waldemar Pedrosa. – Filinto Müller. – Olavo Oliveira. –
Ferreira do Souza. – Etelvino Lins. – Lúcio Corrêa.

Assegura aos atuais alunos do Curso Técnico
de Contabilidade o direito ao diploma de Contador.

PARECER

Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
E'
assegurado
aos
alunos
matriculados no ano escolar de 1947, em qualquer
das séries do Curso de Contabilidade, definido pelo
Decreto-lei nº 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 único. Aos alunos que se
matricularam no Curso de Contabilidade no ano de
1948, e nos seguintes, ao terminá-lo, ser-lhes-á
conferido o diploma de Técnico em Contabilidade,
nos têrmos do art. 1º do Decreto-lei nº 8.191, de 20
de dezembro de 1945.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.

Nº 1.085, de 1948

Justificação

O presente projeto assegura aos alunos
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
matriculados no ano escolar de 1947, em qualquer
Lei da Câmara nº 325-48.
das séries do Curso de Contabilidade, definido
Relator: Sr. Mathias Olympio.
pelo Decreto-lei nº 6.141, de 28 de dezembro de
Pela Câmara dos Deputados foi votado o Projeto 1943, o direito de receberem no fim do curso o
de Lei nº 275-A, do corrente ano, autorizando ao Poder diploma de Contador, com tôdas as prerrogativas
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, conferidas por lei e, aos alunos que se
o crédito especial de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), matricularem naquele Curso no ano de 1948, e
para atender ao pagamento com a impressão dos Anais nos seguintes, ao terminá-lo, conferir-lhes-á, o
do VI Congresso Brasileiro de Higiene, realizado nesta diploma de Técnico em Contabilidade, nos têrmos
cidade em outubro do ano passado.
do art. 1º do Decreto-lei nº 8.191, de 20 de
Dado o valor dêsses documentos e não dezembro de 1945.
havendo a Sociedade Brasileira de Higiene recebido
Os atuais alunos do Curso Técnico (2ª e 3ª
nenhum auxilio, somos de parecer que esta série) ingressaram em 1942 e 1943 nas Escolas de
Comissão dê seu apóio ao aludido Projeto.
Comércio no Curso de Contabilidade, regido pelo
Sala das Comissões, em 5 de outubro de 1948. Decreto nº 20.158, que estabelecia o Curso de
– Ivo D'Aquino, Presidente. – Mathias Olympio, Relator. Contabilidade, regido pelo Decreto nº 20.158, que
– Alfredo Neves. – Andrade Ramos. – Alvaro Adolpho. estabelecia o Curso de 6 anos, dividido em duas partes
– Apolônio Sales. – Santos Neves. – Ferreira de Souza. – O Propedêutico, de 3 anos e o Técnico de Contador,
de igual período. Pelo Decreto-lei nº 6.141, de
– Salgado Filho. – Durval Cruz. – Victorino Freire.
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28 de dezembro de 1943 o Curso de Contabilidade
ficou elevado para 7 anos (4 anos de Curso
Comercial Básico e 3 anos de Curso Técnico).
Ao envéz, porém, do diploma de Contador, o
concluinte do Curso de Contabilidade receberia, pela
nova Lei Orgânica do Curso Comercial, o diploma de
Guarda-Livro.
Pelo Decreto-lei nº 7.938 de 6 de setembro de
1945, permitiu-se aos alunos matriculados nesse
mesmo ano de 1945, adaptarem-se à série
correspondente do Curso de Contador, na forma do
Decreto nº 20.158, não tendo sido extendida essa
providência, porém aos alunos do Curso básico.
Mais tarde, pelo Decreto-lei número 3.191, de
20 de novembro de 1945, êste diploma recebeu a
denominação de Técnico em Contabilidade,
reparando-se, porém em parte, os direitos dos que já
estavam matriculados no antigo Curso Propedêutico
mediante apostila nesse diploma com a declaração
explícita de que o seu título gozará dos mesmos
direitos e prerrogativas que os Contadores formados
pela lei anterior, no exercício da profissão.
A apostila acima referida não preenche,
porém, as verdadeiras reparações de direitos e
prerrogativas que cabem àqueles estudantes
matriculados antes da Reforma.
Na profissão de Contador uma das aspirações
máximas de todo o profissional é a do concurso para
ingresso nas carreiras públicas inerentes ao titulo,
principalmente a do cargo de Contador da Divisão do
Impôsto de Renda, cargo êsse que, além das
vantagens comuns a qualquer funcionário público,
oferece ainda a perspectiva das perícias em firmas
comerciais, que proporcionam ótimos proventos de
cotas partes aos funcionários designados para êsse
fim. Mas, pela legislação de concursos, o DASP só
pode aceitar inscrição a portador de diploma de
Contador, devidamente registrado na Divisão do
Ensino Comercial, no Ministério do Trabalho e no
Conselho Federal de Contabilidade. E essas
entidades irão registrar o apostilado como diplomado
em Técnico de Contabilidade e não como Contador.
A atual legislação de ensino faculta também,
aos Contadores o ingresso em vestibulares para a
Faculdade de Filosofia.
Confiantes
na
completa
reparação
de
direitos,
inúmeros
estudantes
da

3ª série de Contabilidade já estão se habilitando para
_lva fim.
Não se trata de reforma de ensino, sim de
reparação de direitos, pois o título reivindicado
desapareceu na legislação atual.
O presente projeto, como está redigido,
atende, ao que nos parece, às justas pretensões dos
alunos da segunda e terceira série do Curso Téccom
o objetivo de receberem, ao término do Curso de
Contador, o respectivo diploma de Contador, com
_lvar as prerrogativas conferidas nas leis em vigor.
Sala das Sessões, 30 de setembro de 1948. –
Dario Cardoso, Euclydes Vieira, Pinto Aleixo,
Hamilton Nogueira, Novaes Filho, Waldemar
Pedrosa, Mathias Olympio, Pereira Pinto, Augusto
Meira, Walter Franco, Henrique de Novais, Alfredo
Nasser, Adalberto Ribeiro, Bernardes Filho,
Francisco Gallotti, Vergniaud Wanderley, Andrade
Ramos, Pereira Moacyr, Lucio Corrêa, Severiano
Nunes, Levindo Coelho, _lvaro Adolpho, Plínio
Pompeu, Joaquim Pires, Pedro Ludovico, Magalhães
Barata, Clodomir Cardoso, Roberto Glasser, Camilo
Mercio, Alexandre Marcondes Filho, Rodolpho
Miranda e Maynard Gomes.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. NOVAES FILHO: – Senhor Presidente,
dentro de poucos dias, o Brasil assistirá a mais uma
grande demonstração de fé católica. Por dois
motivos, julgo-me no dever indeclinável de me
congratular com o povo católico brasileiro por mais
esta prova, que vai dar, de coesão aos princípios
religiosos, recebidos quando da descoberta do Brasil
através da primeira missa celebrada por Frei
Henrique, naquela terra generosa a que Deus
premiou com a benção espiritual, fazendo-se, mais
tarde, o berço de dois vultos dos que mais
orgulharam e engrandeceram a nacionalidade – Rui
Barbosa e Castro Alves.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito bem.
O SR. NOVAES FILHO: – Senhor Presidente,
estou certo de que os homens sem crença, aqueles
que mais se distanciam de qualquer princípio religioso,
mesmo quando conduzidos pela convicção resultante
da orientação filosófica seguida, não deixarão, como
brasileiros, se reconhecer os notáveis benefícios feitos
à Pátria pela Igreja Católica. No que diz respeito

– 269 –
ao espírito de unidade nacional, certamente lhe
pertence o élo mais valioso dessa poderosa cadeia.
Em tôdas as campanhas, em todos os
chamamentos, em tôdas as marchas, na defesa de
justas reivindicações patrióticas, a Igreja nunca
esteve ausente; muito ao contrário, a batina sempre
apareceu, enfrentando dificuldades e sacrifícios pela
vitória dos justos ideais defendidos pela
nacionalidade.
No que diz respeito aos problemas do ensino e
da instrução, relevantíssimo é o papel desempenhado
pela Igreja Católica. Até mesmo a fundação dos
nossos cursos jurídicos, em Olinda e São Paulo, se
fizeram sob o teto de velhos conventos, onde frades e
monges animavam-se dos mais altos propósitos pela
disseminarão da fé a da cultura.
No que tange, igualmente, à assistência social,
a Igreja, aqui, como em todos os pontos da terra,
realiza obra das mais dignificadoras, recolhendo
amparando órfãos em educandários. Nos hospitais, é
grande sua ação para diminuir os sofrimentos de uns
e restituir a saúde de outros.
Em todos êsses setores de assistência, a
Igreja se encontra dando todo exemplo do seu amor
ao próximo com o prestígio da sua missão e da sua
fôrça moral.
S. Presidente, tive a honra de ser o prefeito do
Recife, quando ali se realizou o 3º Congresso
Eucarístico Nacional e também presidente do Círculo
Católico de Pernambuco.
Viveu a minha cidade dias crepitantes, dias de
incomparável beleza, de claridade, dessa claridade,
que só mesmo a alegria das consciências pode
refletir através de todos os semblantes.
Dias grandiosos minha cidade viveu durante
aquelas memoráveis solenidades.
E o saudoso Cardeal Leme, figura primacial do
episcopado brasileiro, e, sem dúvida, um dos
grandes nomes da nossa Pátria e da nossa
inteligência, ao despedir-se do povo pernambucano,
exclamou: "Melhor que o Congresso Eucarístico do
Recife, o Céu. Foram proféticas as suas palavras.
Seus olhos não mais se derramaram na
contemplação maravilhosa de outras solenidades
eucarísticas; o Céu o chamou. Já não podia a terra
possuir quem, como Sua Eminência, por tantos
títulos, conquistara direito líquido às grandes
recompensas espirituais da eternidade.

Agora, Sr. Presidente, é na cidade de Porto
Alegre, a culta e progressista capital do Rio Grande
do Sul, que vai realizar-se o V Congresso Eucarístico
Nacional.
O povo gaúcho, com sua alma vibrante, com
suas arrancadas históricas tôda vez que se fere a a
sensibilidade e os melindres nacionais, vai unir-se a
brasileiros de todos os recantos da Pátria, para a
mais firme demonstração de que nós, brasileiros, na
quase totalidade do nosso povo, continuamos
submissos a Cristo e não perdemos a oportunidade
de refletirmos, através de grandes demonstrações de
fé, todo o nosso entusiasmo, tôda a nossa dedicação
à eucaristia.
Em Porto Alegre, unidos todos os brasileiros,
brasileiros de todos os recantos da Pátria, dentro de
uma só prece, de um só pensamento e um só
propósito, afirmarão eloquentemente o seu alto
espírito de brasilidade e sua inabalável convicção de
fé católica.
Nos congressos eucarísticos tôdas as vistas
se voltam para o alto e todos os corações só batem
para Deus.
Com estas palavras, Sr. Presidente,
congratulo-me com os católicos do Brasil e, muito
especialmente, com Sua Eminência o Sr. Cardeal
Arcebispo do Rio de Janeiro e com ...
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte?
O SR. NOVAIS FILHO: – Com todo prazer.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Estamos
ouvindo, com grande confôrto, as palavras de V.
Ex.ª. A celebração dos Congressos Eucarísticos, no
Brasil, mesmo deixando de parte a alta finalidade de
fé católica, são reuniões de restauração moral para a
nossa Pátria.
O SR. NOVAIS FILHO: – Muito obrigado pela
autorizada opinião de V. Ex.ª.
Como dizia, Sr. Presidente, além de
congratular-me com o povo católico do Brasil, quero,
também, congratular-me com Sua Eminência o
Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, que será,
naquela solenidade, o legado de Sua Santidade o
Papa, e com o eminente prelado Arcebispo do Rio
Grande do Sul, organizador daquele grande certame
de fé, onde, mais uma vez, os brasileiros dirão do
seu amor à Pátria e à Igreja Católica. (Muito bem;
multo bem. Palmas. O orador é cumprimentado).
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Comparecem mais os Srs. Senadores:
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Santos Neves.
Pereira Pinto.
Henrique de Novais.
Ernesto Dornelles.
Flávio Guimarães.
Alfredo Neves.
Rodolfo Miranda.
Camilo Mércio.
Pedro Ludovico.
Arthur Santos.
Francisco Gallotti.
Andrade Ramos.
Ivo d'Aquino.
Vitorino Freire.
Durval Cruz.
Alvaro Adolpho.
Etelvino Lins.
Ferreira de Sousa.
Joaquim Pires.
Apolônio Sales.
Marcondes Filho.
Filinto Müller.
Ribeiro Gonçalves.
Walter Franco.
Vespasiano Martins.
Alfredo Nasser (28).
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Magalhães Barata.
Clodomir Cardoso.
Fernandes Távora.
Ismar de Góes.
Góes Monteiro.
Attilio Vivacqua.
Sá Tinoco.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
João Villasboas.
João Câmara (12).
O SR. PRESIDENTE: – Já havendo número
para votação, vou submeter ao plenário algumas
redações finais que se acham sôbre a mesa.
São sem debate aprovados, em discussão
única, os seguintes pareceres:

Clodomir Cardoso, Presidente. – Augusto Meira,
Relator. – Cícero de Vasconcelos. – Waldemar
Pedrosa. – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO AO PARECER Nº 1.021
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
256, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E elevada a categoria de agência a
capatazia da Capitânia Pluvial dos Portos do Rio
Paraná, em Presidente Epitácio.
Art. 3º As despesas que, no atual exercício
resultarem da execução desta lei, serão pagas com
os recursos do orçamento em vigor do Ministério da
Marinha.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 1.036, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
A Comissão de Redação submete ao Senado
(fls. anexa) a redação final do Projeto de Lei da
Câmara número 70, de 1948.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 4
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Waldemar Pedrosa, Relator, – Cícero de
Vasconcelos. – Augusto Meira. – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO AO PARECER Nº 1.036, DE 1948
Redação final do Projeto de Lei. da Câmara nº
70, de 1948.

PARECER

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São considerados quites com o serviço
militar os alunos da 1 e 2ª série do curso científico
do Colégio Militar que forem desligados e houverem
tido aproveitamento nos vários ramos da instrução
militar, ficando-lhes assegurado o direito de
receber, desde que tenham completado a idade de
18 anos, o certificado de reservista de segunda
categoria.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Nº 1.021, de 1948

PARECER

Da Comissão de Redação de Leis
Esta Comissão apresenta (fôlhas anexa) a
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 258, de
1948, aprovado pelo Senado.
Sala da Comissão de Redação de
Leis,
em
1
de
outubro
de
1948.
– a

Nº 1.037, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
A
Comissão
apresenta
redação final do Projeto

(fls.
anexa)
de Lei nú-
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mero 138, de 1948, originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 4
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Cicero de Vasconcelos, Relator. – Augusto Meira.
– Waldemar Pedrosa. – Ribeiro Gonçalves.

na forma que o Poder Executivo determinar.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação revogando as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Sobem à sanção
os projetos cujas redações acabam de ser
aprovadas.
ANEXO AO PARECER Nº 1.037, DE 1948
Continua a hora do expediente. – (Pausa).
Mais nenhum Senhor Senador desejando usar
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº da palavra passa-se à:
138, de 1948
ORDEM DO DIA
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ criado um cargo isolado de Professor
Discussão preliminar. (artigo 135 do
Catedrático, padrão 27, no Quadro Suplementar do Regimento) do Projeto de Lei do Senado nº 40
Ministério da Guerra para ser nele reintegrado o de 1948 que dispõe sôbre a prestação de
Professor José Matos de Vasconcelos.
garantias reais pelas instituições que menciona.
Parágrafo único. Êsse cargo, que será de (Com Parecer número 1.013, da Comissão
provimento efetivo, considerar-se-á extinto quando de
Constituição
e
Justiça,
pela
vagar.
constitucionalidade).
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir um crédito especial de Cr$ 72.000,00 (setenta e
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
dois mil cruzeiros) para pagar ao aludido funcionário discussão.
os vencimentos relativos ao exercício de 1947.
Ponho em votação o parecer da Comissão de
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data da sua Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade do
publicação, revogadas as disposições em contrário. Projeto de Lei do Senado nº 40, de 1948.
Os Senhores que o aprovam queiram
PARECER
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Nº 1.038, de 1948
E’ considerado constitucional o seguinte:
Da Comissão de Redação de Leis

PROJETO DE LEI DO SENADO

A Comissão de Redação apresenta (fls.
Nº 40, de 1948
anexa) a redação final do Projeto de Lei da Câmara
nº 276, de 1948.
Dispõe sôbre a prestação de garantias reais
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 4 pelas instituições que menciona.
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Waldemar Pedrosa, Relator. – Cícero de
Art. 1º O Instituto Brasileiro de Oncologia e a
Vasconcelos. – Augusto Meira. – Ribeiro Gonçalves. Federação das Bandeirantes contraírem com
Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões,
ANEXO AO PARECER Nº 1.038, DE 1948
Caixas
Econômicas
e
outras
entidades
financiadoras, para financiamento de construções,
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº obras e serviços compreendidos em suas finalidades
sociais, poderão hipotecar o domínio útil e as
276, de 1948
acessões dos terrenos especificados nos DecretosO Congresso Nacional decreta:
leis números 5.970 de 5 de novembro de 1943 e
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a 8.851, de 24 de janeiro de 1946, bem como dar às
transferir à Prefeitura do Distrito Federal mediante mesmas entidades as demais garantias exigidas por
venda ou permuta os imóveis de propriedade da seus regulamentos ou de praxe em semelhantes
União situados nesta capital à rua do Lavradio nº 84 operações.
e â rua da Relação nº 14.
Art. 2º A reversão ao patrimônio da União, do
Parágrafo único. O preço ou valor dos domínio útil e respectivas construções e
imóveis
será
fixado
por
peritos benfeitorias, quando haja de se verificar por fôrça do
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disposto nos aludidos decretos-leis, fica expressamente
condicionada à integral liquidação da divida hipotecária
contraída na forma do artigo 1º e ao cumprimento das
cláusulas estipuladas na escritura de mútuo.
Art. 3º O prazo estabelecido, no artigo 5º,
alínea a, do Decreto-lei número 5.970, e no art. 5º,
alínea a, do Decreto-lei número 8.851, acima citados,
começará a correr da data da publicação desta lei.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Reconhecida a
constitucionalidade do Projeto de Lei do Senado nº
40, de 1948, vai ser encaminhado as Comissões de
Trabalho e Previdência Social e de Finanças, a fim
de se manifestarem sôbre o seu mérito.
Discussão preliminar (artigo. 135 do
Regimento) do Projeto de Lei do Senado nº 42, de
1948, que cria a Ordem do Mérito Médico. Com
Parecer nº 1 014, da comissão de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade).
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra declaro
encerrada a discussão.
Os Senhores que aprovam o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça considerando
constitucional o Projeto de Lei do Senado nº 42, de
1948, queiram ficar sentados. (Pausa).
Aprovado.
E’ considerado constitucional o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 42 – 1948

Art. 4º As nomeações serão feitas por decreto
e por proposta do Ministro de Estado da Educação
e Saúde, por cujo ministério correrão o
respectivo expediente e a expedição dos diplomas e
insígnias.
O SR. PRESIDENTE: – Vai às Comissões de
Educação e Cultura e de Saúde o Projeto de Lei do
Senado número 42, de 1948.
Discussão única do Veto nº 42, de 1948,
do Sr. Prefeito do Distrito Federal ao Projeto nº 117,
da Câmara dos Vereadores, que determina a
transferência da Escola Técnica de Assistência
Social Ceci Dodsworth, atualmente subordinada à
Secretaria Geral de Saúde e Assistência, para a
Secretaria Geral de Educação e Cultura. (Com
Parecer nº 1.010, da Comissão de Constituição e
Justiça, pela rejeição do Veto).
O SR. IVO D'AQUINO (*): – Senhor
Presidente, desejo fazer algumas observações
sôbre o Projeto nº 117, da Câmara dos
Vereadores,
parcialmente
vetado
pelo
Sr.
Prefeito Municipal e que foi objeto de parecer da
ilustrada Comissão de Constituição e Justiça do
Senado.
O veto 42, opôsto pelo Chefe do Executivo
Municipal, diz respeito ao artigo 2º dêsse projeto,
assim concebido;
“As verbas orçamentárias correspondentes às
atividades do referido estabelecimento, bem como as
instalações e pessoal, ficam transferidos à Secretaria
Geral de Educação e Cultura. As citadas verbas
serão movimentadas na forma da legislação em
vigor”.
O artigo 1º do projeto, que não foi vetado,
refere-se à transferência. da Escola Técnica de
Assistência Social, “Ceci Dodsworth”, atualmente
subordinada à Secretaria de Saúde e Assistência,
para a Secretaria Geral de Educação e Cultura,
mantidas as finalidades com que foi criada pelo
Decreto-lei.nº 527, do 24 de maio de 1944.
A divergência entre o Sr. Prefeito do Distrito
Federal e a Câmara dos Vereadores é exatamente,
em relação ao art. 2º.
A Comissão de Constituição e Justiça desta
Casa emitiu parecer contrário à aprovação do veto.

Cria a Ordem do Méritp Médico.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada a Ordem do Mérito Médico.
Art. 2º Esta Ordem será concedida aos
médicos nacionais e estrangeiros que houverem
prestado assinalados serviços ao pais, ou se tiverem
distinguido no exercício de sua profissão ou no
magistério da ilegível ou elaborado livros de reais
vantagens para a profissão.
Art. 3º A Ordem constará de cinco classes:
Gran-Cruz, Grande-Oficial, Comendador, Oficial e
Cavaleiro e as suas insígnias serão de acôrdo com __________________
os desenhos anexos ao regulamento a ser baixado. (*) Não foi revisto pelo orador.
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No meu entender, as razões do ato do Sr.
Prefeito não estão bem explícitas com referência ao
ponto capital do art. 2º do projeto 117. Deduz-se da
redação dêste dispositivo que se pretende a
transferência do pessoal de uma Secretaria para
outra. Alega o Chefe do Executivo Municipal,
preliminarmente, que na Prefeitura do Distrito
Federal existe quadro Unico de funcionários. Assim,
se o artigo 2º do projeto não tem a finalidade de
organizar novo quadro, acarretará, pelo menos,
como consequência, a criação de um quadro
especial, integrado dêsses funcionários, com
evidente prejuízo, para os mesmos.
O SR. ALFREDO NEVES:– Diz V. Excelência
muito bem.
O SR. IVO D'AQUINO: – Conquanto o
dispositivo vetado não aluda a quadro, está mal
redigido. Seu objetivo foi promover a lotação de
funcionários de uma Secretaria em outra.
Se, porém, o art. 2º encerra êsse intuito, devia
ser mais explícito, determinando medidas que
possibilitassem ao Executivo Municipal fazer a
lotação dos funcionários nas repartições.
O SR ALFREDO NEVES: – O dispositivo
vetado quebra o sistema.
O SR. IVO D'AQUINO: – Desde o momento
em que não previu a hipótese, acarretará,
fatalmente, grande confusão.
O SR ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª dá licença
para um aparte?
O SR. IVO D'AQUINO: – Com todo prazer.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A redação do art.
2º parece-me, resulta da transferência do serviço
para a Secretaria de Educação e Cultura.
O SR. IVO D'AQUINO: – Até aí não há nada
de mais.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não fui relator do
veto na Comissão de Constituição e Justiça, mas
acompanhei o relator. Posteriormente, fui informado
– e a circunstância não consta das razões do veto –
que existe, no Distrito Federal, uma Secretaria que
superintende todo o funcionalismo municipal.
O SR ALFREDO NEVES: – É a Secretaria da
Administração.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Penso, assim,
embora as razões do veto não expliquem, que a
transferência do funcionalismo e das verbas decorre do

disposto no art. 1º do projeto. Foi assim que a
Comissão de Constituição e Justiça entendeu,
segundo verifiquei da exposição do relator.
O SR. IVO D’AQUINO: – Eu a apreciei
com tôda atenção bem como a explicação de
V. Ex.ª. Devemos considerar que, quando existe
um quadro único, todos os funcionários nêle
figuram com a referência dos padrões ou
referências
correspondentes.
Em
cada
secretaria, em cada repartição existe a lotação dos
funcionários pertencentes à sua organização
especial.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Perfeitamente.
O SR. IVO D’AQUINO: – O fato de passarem
funcionários de uma repartição para outra pode não
acarretar alterações no quadro único, mas será fatal
nova lotação. O projeto, no entanto, não dispõe
sôbre isso.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não considera V.
Ex.ª que, apesar da redação do art. 2º ser
defeituosa, se infere que êsses. funcionários serão
lotados na Secretaria de Educação e subordinados a
esta mesma secretaria?
O SR. IVO D’AQUINO: – Essa deveria ser a
consequência; mas com um projeto desta natureza,
a Câmara dos Vereadores vai entregar ao Poder
Executivo obra que êste terá dificuldade, senão
obstáculo
intransponível,
em
realizar
satisfatòriamente, quer em relação ao serviço
público, quer quanto ao interêsse dos próprios
funcionários atingidos.
Quero, ainda, ressaltar uma circunstância
digna de nota: a Lei Orgânica do Distrito Federal no
§ 2º nº II, do artigo 16, reduzindo norma da
Constituição Federal, diz o seguinte:
“O orçamento da despesa dividir-se-á em duas
partes: uma fixa, que não poderá ser alterada se não
em virtude de lei anterior e outra variável, que
obedecerá a rigorosa especialização”.
A parte do orçamento relativa ao pagamento
de funcionários é fixa, É de levantar, portanto, a
seguinte dúvida: existindo já orçamento para êste
ano, destinando verba ao pagamento de funcionários
de certa repartição, lei posterior a esse orçamento
pode alterar a discriminação dessa verba?
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª
permite
um
aparte?
(Assenti-
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mento do orador): – Diz a lei votada pela Câmara
dos Vereadores, que as citadas verbas serão
movimentadas na forma da legislação em vigor.
O SR. IVO D’AQUINO: – É exato.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Parece,
pois, que a dúvida de V. Ex.ª está solucionada pela
própria lei.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Aliás o veto não
se refere a essa parte.
O SR. IVO D’AQUINO: – Eu sei.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Só se refere à
transferência de pessoal.
O SR. IVO D'AQUINO: – Justamente por isso
considero incompletas as razões do veto e conduzi
também a minha argumentação para o ponto a que
acabo de me referir.
O Sr. Prefeito Municipal, nas razões do veto,
entende que se trata da organização de quadro
especial. Não penso assim. O intuito da lei foi lotar
os funcionários em outra secretaria, mas, querendo
fazê-lo, trouxe confusão ao serviço público,
dificilmente sanável.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O nobre
relator da Comissão, Senador Attilio Vivacqua, teve
o cuidado de transcrever os artigos 5, 6, 7 e 8
do Regulamento da escola: em questão
mostrou que, não estando êsses artigos em
contradição
com
o
projeto,
não
havia
absolutamente modificação substancial no quadro da
Prefeitura.
O SR. IVO D'AQUINO: – Já explico a V. Ex.ª.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Como não
pode haver nenhum prejuízo para os funcionários.
O SR. IVO D'AQUINO: – Pode não haver
modificação substancial no quadro, de vez que é
único. A meu ver, no entanto, o artigo, como está
redigido, gerará confusão no serviço público, talvez
irremediável.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não será
maior confusão um estabelecimento depender de
uma secretaria e pessoal que nele serve depender
de outra? A confusão a que V. Ex.ª se refere não
existe, porque o artigo 2º a corrige.
O SR. IVO D’AQUINO: – Não a corrige, dada
a forma por que está redigido.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Corrige,
exatamente.

O SR. IVO D'AQUINO: – O intuito do
legislador municipal foi perfeitamente explicável,
como consequência do art. 1º. Mas o art. 2º ,em seus
termos, não resolve o assunto. Assim, eu prefiria
manter neste ponto, para a organização do serviço, o
veto ao art. 2º, cabendo à Câmara dos Vereadores
mediante projeto à parte, regularizar a situação
dêsses funcionários.
O SR. ALFREDO NEVES: – O próprio
Executivo pode regularizar a situação; trata-se de ato
puramente administrativo.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não, porém, pela
forma como está enunciado o dispositivo vetado.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Projeto a
ser vetado pelo Prefeito, sob a alegação de que é
faculdade sua cogitar da lotação dêsses
funcionários.
O argumento de V. Ex.ª conduz a não permitir
nova lei.
O SR. IVO D’AQUINO: – Se aprovarmos o art.
2º a consequência será fatal.
O SR. ALFREDO NEVES: – Realmente é
faculdade do Executivo.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Se é
faculdade do Executivo, não há como aceitar a lei
que o Senador Ivo D’Aquino sugere aos Vereadores.
O SR. IVO D’AQUINO: – A Câmara dos
Vereadores, de qualquer maneira, terá de elaborar
outra lei para regularizar esta. Seria preferivel, uma
vez que o Prefeito Municipal aceita o art. 1º que,
depois, em lei mais completa fique essa autoridade
habilitada a resolver o assunto.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aí não
vejo razão. Para que essa outra lei?
O SR. IVO D’AQUINO: – Porque, sem lei
especial, não se conseguirá regularizar a situação
desses funcionários, de forma satisfatória, sobretudo
se houver necessidade de criação de novos cargos
ou função, ou estes colidirem com outros já
existentes na outra Secretaria, o que, em tese,
poderá acontecer.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Por que
não regularizar nesta? Para que duas leis?
O SR. IVO D’AQUINO: – Nesta não é possível
ante o defeito do artigo 2º.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Por
que defeituoso se êle se refere a ver
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bas, instalações e pessoal e manda passar tudo para
a dependência da Secretaria de Saúde e
Assistência.
O SR. IVO D’AQUINO: – Perdoe-me V. Ex.ª,
mas o Poder Executivo, depois, ficará em
dificuldades.
Peço ainda atenção para a interpretação do
art. 16, § 2º, n.º II da Lei Orgânica do Distrito a que
aludi antes:
E’ de ser meditado que lei posterior ao
orçamento, altera completamente disposto no
mesmo orçamento, em relação a verbas fixas.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Há uma
lei dispondo que as verbas serão movimentadas na
forma da legislação em vigor.
O SR. IVO D’AQUINO: – Mas não é anterior
ao orçamento.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Ela, não
altera em nada o orçamento; ao contrário, confirma-o.
O SR. FRANCISCO GALOTTI: – É o estorno
de verba de uma secretaria para outra.
O SR. IVO D’AQUINO: – A lei altera o
orçamento e, como diz bem Sr. Senador Francisco
Gallotti lhe estorna uma verba.
Compreendo perfeitamente a intenção da
Câmara de Vereadores que é honesta e explicável.
Apenas eu preferiria que, depois, ela própria ou o Sr.
Prefeito Municipal, em mensagem regularizassem o
assunto, não só em benefício do Serviço Público como
em respeito à própria Lei Orgânica do Distrito Federal.
Eram as considerações que desejava fazer ao
Senado. (Muito bem; muito bem).
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO.(*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, o honrado
Senador Ivo D'Aquino, com a sua brilhante e ágil
inteligência...
O SR. IVO DAQUINO: – Muito agradeço a V.
Ex.ª. Apenas procurei debater o assunto com
sinceridade.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
...conduziu
a
matéria
a
uma
situação
verdadeiramente insolúvel, porque, oferecendo-nos
desfie o inicio, solução para o veto do Sr. Prefeito, –
acabou por silenciar sôbre qual devesse ser ela.
O SR. IVO D’AQUINO: – V. Ex.ª dá
licença
para
um
aparte.
(Assentimento do orador): – A solução a meu vêr
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

é elaborar lei especial, regulamentando o assunto
disposto no art. 2º. A própria Câmara, ou o Prefeito
poderão ter a iniciativa dessa lei.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sr.
Presidente, como V. Ex.ª vê, não há solução, mas
apenas promessa de entendimento posterior do
honrado Senador Ivo D’Aquino com a Câmara dos
Vereadores, para que esta elabore uma lei.
O artigo 1º não pode existir nesta lei, sem o
2º, como êste seria inoperante sem o artigo 1º.
O honrado Prefeito do Distrito Federal aceitou
o principio estabelecido pelo artigo 1º, mas recusou
a providência contida no artigo 2º, o que importa
ver anulado por completo o art. 1º.
Basta ler os dois dispositivos para ver como é
impossível vetar o artigo 2º, sem ter vetado a própria
lei.
O que o Sr. Prefeito, portanto, fêz foi opôr um
veto total à lei. Apenas ofereceu ao Senado as
razões de um veto parcial.
O SR. IVO D’AQUINO: – Porque o artigo 1º do
projeto da Câmara de Vereadores está perfeitamente
certo.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Se está
perfeitamente certo, porque não aceitamos o
projeto?
O SR. IVO D’AQUINO: – Realmente, êsse
serviço deve estar mais adequadamente na
Secretaria a que alude o projeto, do que naquela em
que realmente se encontra.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Está
certo. Que pretende o Senhor Prefeito? Que
um serviço, abstratamente, imponderavelmente,
passe de uma secretaria para outra. Pelo artigo 1º,
o Secretário Geral de Saúde e Assistência terá sob
sua dependência, o serviço. No entanto, o
Secretário de Educação e Cultura terá sob sua
dependência, o pessoal e as verbas. O que
passa para a Secretaria de Saúde e Assistência é
apenas um fantasma, pois, de concreto,
pràticamente nada passa, para essa Secretaria,
apenas o Secretário de Saúde e Assistência, poderia
dizer: a Escola Técnica de Assistência Social está
sob a minha dependência.
O SR. IVO D’AQUINO: – É por isso
que reconheço a necessidade de nova lei,
regulamentando o assunto. Desde que se
desloquem funcionários para outro quadro, haverá
alteração, com prejuízo de direitos dêsses mesmos
servidores.
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Pergunto: O Poder Executivo pode fazer
isso por si mesmo, ou haverá necessidade,
depois, de uma lei para lotação dêsse quadro?
Minha dúvida é mais quanto ao futuro do
que, própriamente, quanto ao disposto em tese pela
lei.
Haverá tal dificuldade para o Poder
Executivo realizar isso que, fatalmente, acontecerá
ter êle de pedir nova Lei. O Executivo aceitou o
princípio porque o achou certo, mas considerou
necessário regulamentá-lo, de forma diferente.
A Lei, dispondo pela forma por que o fêz,
resultará completamente inóqua; não será útil ao
serviço.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Excelência
permite um aparte? (Assentimento do orador). Não
resta dúvida alguma que o Prefeito só vetou, de tôda
a Lei, a parte referente ao pessoal.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Só isso,
está, claro.
O SR. ARTUR SANTOS: – É o que se verifica
no veto. A parte referente ao pessoal é que não foi
aprovada.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Quanto
às verbas o Prefeito concorda em que passem para
a Secretaria.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Para mostrar,
data vênia, ao Senador Ivo d’Aquino, que não
procede a dúvida levantada por S. Ex.ª, aqui está a
declaração de como o próprio Prefeito julgou que
êsses funcionários vão ser lotados na Secretaria de
Educação ...
O.SR. IVO D’AQUINO: – Em quadro especial.
O SR. ARTHUR SANTOS: – ...ao justificar:
“Essa transferência vai operar-se mas em virtude de
lotação determinada em ato administrativo, não
devendo constar, da Lei.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas isso
não impedirá os inconvenientes que apontei.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O próprio
Prefeito está certo de que o quadro é um só Os
funcionários que estavam lotados na Secretaria
Geral de Saúde e Assistência, passarão a ser
lotados na Secretaria Geral de Educação e Cultura.
Assim a única divergência do Prefeito é apenas uma
quase teimosia.
O SR. FRANCISCO GALOTTI: – Não é
teimosia. É não tolerar ser forçado nesta questão.

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Eis
porque foi ressalvada a parte relativa aos
funcionários.
O SR. ALFREDO NEVES: – Vão ser
efetivados os funcionários dessa Escola. Os
funcionários municipais dêsse gênero, são muitos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Perdão. Vou ler
novamente as razões do veto e V. Ex.ª verá que não
é isso. A transferência vai operar-se em virtude de
lotação determinada por ato administrativo, mas sem
constar da Lei.
Ora, a transferência, mesmo feita em virtude
de lotação determinada em ato administrativo,
precisa constar de Lei, tôda vez que se passe o
funcionário do quadro da Secretaria de Educação e
Cultura para o quadro da Secretaria de Assistência e
Saúde, embora os quadros sejam iguais.
O SR. ALFREDO NEVES: – Mas por simples
ato administrativo.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Que impede
que, amanhã, o Prefeito, no uso dessa faculdade, faça a
lotação de tais funcionários aqui ou alí? Nada.
O SR. ALFREDO NEVES: – Nada pode
impedir quando a Lei é expressa.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –V. Ex.ª
não pode dar essa interpretação. Se V. Ex.ª acha
que o Prefeito tem a faculdade de lotar, não será a
redação do artigo 2º que o impedirá amanhã, de usar
da faculdade de fazer lotações. O que não é possível
é transferir um serviço sem transferir as verbas, o
pessoal e as instalações. E o honrado Sr. Prefeito
apenas falou na transferência do pessoal.
O SR. IVO D’AQUINO: – V. Excelência
permite um aparte?
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Contanto
que V. Ex.ª não fuja do presente para o futuro.
O SR. IVO D’AQUINO: – Faço uma distinção
naquilo que o próprio Prefeito diz. O Poder
Executivo, poderá lotar se existirem vagas. Não
existindo, não poderá, fazer a lotação. Haverá
necessidade de Lei para criar as vagas: A faculdade
do Executivo é lotar enquanto existem vagas, mas
não pode criá-las.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Quem
está dizendo que o Prefeito vai criar vagas?
O serviço passa para a Secretaria de Saúde
e Assistência. Os funcionários acompanham
êsse serviço, pois do contrário teríamos o
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absurdo da Secretaria de Saúde e Assistência ter
sob sua dependência um serviço sem eficiência pois
ela nada poderia sôbre o pessoal e as instalações.
Não é possível transferir uma escola sem
transferir as instalações dessa escola, e seus
funcionários. Tudo passa à dependência da
Secretaria de Saúde e Assistência. O veto do Senhor
Prefeito expõe claramente que a transferência é
essencial, e vai operar-se em virtude de lotação
determinada em ato administrativo, não devendo
constar da lei. É a única razão do Sr. Prefeito em
relação a essa transferência.
No parecer do Senador Attilio Vivacqua, cuja
ausência neste momento lamentamos para que S.
Ex.ª ,pudesse defendê-lo com tôda a pujança de sua
inteligência, está dito que uma vez subordinado o
estabelecimento à, Secretaria Geral de Saúde e
Assistência, impõe-se como decorrência natural a
transferência de todo o seu corpo docente, pessoal
técnico, auxiliar e administrativo para o quadro de
serventuários daquela Secretaria. Não se cogita de
tirar do Prefeito a faculdade de lotar. Trata-se de
passar o pessoal à dependência da Secretaria de
Saúde e Assistência, porque não é crível fôssemos
sustentar o princípio de um serviço público passar
para uma Secretaria e as instalações, verbas e
pessoal dêsse serviço, continuarem lotados noutra
Secretaria. Uma coisa é essa transferência e outra a
lotação que, a meu ver, em nada fica sacrificada com
êsse dispositivo que manda que o pessoal passe à
Secretaria de Saúde e Assistência assegurado
sempre ao Sr. Prefeito o direito de fazer a lotação no
quadro dos servidores da Prefeitura.
O SR FRANCISCO GALLOTTI: – V.
Excelência dá licença para um esclarecimento?
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Pois não.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Pergunto a
V. Ex.ª, como eminente jurista que é, se, aprovado
o artigo 2º e passando o funcionário da Secretaria
de Saúde e Assistência para a Secretaria Geral
de Educação, baseado nesta lei, poderá o Sr.
Prefeito transferí-lo para outra escola ou se êle
achará garantido para ficar permanentemente nessa
escola.
O SR. ALFREDO NEVES: – Não pode
ocorrer
esta
hipótese.
Os
funcioná-

rios ficarão definitivamente lotado na repartição.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Ficarão
permanentemente nesta escola? V. Ex.ª tem
certeza?
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Creio que
o art. 2º falando em transferência como
consequência da passagem da escola para a
Secretaria Geral de Saúde e Assistência em nada
prejudica a faculdade do Prefeito de lotar.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Já ouvi
dizer que o pessoal transferido em virtude dêsse
Decreto, de agora por diante, não será mais passível
de remoção por parte do Sr. Prefeito, pois estão
garantidos por lei e só poderão ficar nessa
Secretaria. É apenas um esclarecimento que presto
a V. Excelência.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Senhor
Presidente, evidentemente não podemos julgar para
o futuro, pelo “ouvir dizer” em relação a esses
funcionários.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – A minha
pergunta a V. Ex.ª é sob o ponto de vista jurídico.
O SR. ARTHUR .SANTOS: – Nem o Prefeito
tinha a dúvida que ocorreu ao nosso eminente
colega. S. Ex.ª sabe que êsses funcionários não são
vitalícios. Acha que podem ser transferidos e lotados,
apenas quer que essa lotarão seja feita por ato dele,
não precisando constar da lei. Essa a única
divergência.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E’ um caso
de alergia.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – A duvida
parte dos próprios funcionários, achando que não
podem ser removidos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Excelência
não pode ir além das dúvidas do Prefeito. S.
Excelência não tem dúvida nenhuma de que êles
não são vitalícios. Podem ser lotados. A questão da
lotação deve ou não constar da lei, é única
divergência do Prefeito.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A lei não
manda lotar êsses funcionários na Secretaria de
Saúde e Assistência. No art. 2º declara que êles
são transferidos em consequência do art. 1º
que transfere a escola. A meu vêr, Sr. Presidente
e para encerrar as minhas conclusões se o Sr.
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Prefeito julgou que a Lei prejudica sua faculdade
de lotação teria que vetá-la integralmente, pois
é absurdo conservar o art. 1º que transfere
uma escola para determinada Secretaria e vetar
o art. 2º que é uma consequência fatal do art. 1º.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Seria
transferência in abstractum,
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Já me
referi a êsse fato.
Seria transferir a cabeça sem o corpo;
seria transferir não alguma coisa de concreto
mas, simplesmente, uma abstração ou um fantasma.
A Escola Técnica de Assistência Social Cecy
Dodsworth depende da Secretaria Geral de
Educação e Saúde, mas as suas instalações
pertencem à Secretaria de Educação. Suas verbas
são movimentadas, pelo mesmo órgão, ao qual, seu
pessoal responde.
Ora, Sr. Presidente diante dessas razões,
e em que peze ao brilho com que o nobre Senador
Ivo d’Aquino defendeu tão ingrata causa – o
que aliás não é muito raro nas causas defendidas
por S. Ex.ª no plenário do Senado da República,
de que é uma das figuras mais conceituadas,
pelo brilho e finura de inteligência – deve ser
aprovado o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça.
O. SR. IVO D’AQUINO: – Disse V. Excelência
que defendo aqui as causas mais ingratas.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não
afirmei pròpriamente isso.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª está, fazendo
uma injustiça ao Senado...
O SR. ANDRADE RAMOS: – O Senador Ivo
d’Aquino é uma figura prestigiosa e muito
merecidamente acatada.
O SR. IVO D'AQUINO: – ...porque
tem aprovada muitas medidas defendidas por
mim. Logo, essas causas não têm sido assim tão
ingratas.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Pelo menos,
são difíceis.
O SR. IVO D'AQUINO: – Quero deixar, neste
ponto, bem claro, o seguinte; por êsse sistema os
orçamentos não podem resistir, porque as partes fixas
serão alteradas por leis posteriores, o que ocasiona
sempre estôrno de verbas, proibido pela própria
organização do orçamento, ao designar as verbas
estipuladas por lei. O que se pretende é a subversão

do próprio orçamento municipal. Por isso, embora
comprendida as razões da ilustre Câmara de
Vereadores, aconselharia que se deixasse o assunto
pertinente às leis mistas, para quando de sua
organização.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não
compreendo o pensamento de V. Ex.ª, uma vez que
a própria Lei votada pela Câmara dos Vereadores diz
que as verbas serão movimentadas na forma da
legislação em vigor.
O SR. IVO D’AQUINO: – A Legislação em
vigor é a orgânica.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não há
alteração no orçamento. As verbas são as mesmas e
serão movimentadas dentro das normas existentes em
relação ao exercício. Relativamente às vindouras, aí
sim, será feita uma adaptação a fim de transferir esse
serviço para a Secretaria de Saúde e Assistência.
Foram, Sr. Presidente, as razões pelas quais a
Comissão de Constituição e Justiça, aprovou pela
unanimidade dos seus componentes, o parecer do
Presidente Attilio Vivacqua, concluindo pela rejeição
do veto do Senhor Prefeito. (Muito bem, muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discusão.
(Pausa).
Ninguém mais pedindo a palavra, dou-a por
encerrada.
Vai ser lido o projeto parcialmente vetado pelo
Sr. Prefeito do, Distrito Federal.
É lido o seguinte:
PROJETO
Nº 117, de 1948
Da Câmara dos Vereadores do Distrito
Federal.
Art. 1º A Escola Técnica de Assistência Social
Cecy Dodsworth, atualmente subordinada à
Secretaria Geral de Saúde e Assistência, passa a
depender da Secretaria Geral de Educação e
Cultura, mantidas as finalidades com que foi criada
pelo Decreto-lei nº 527, de 24 de maio de 1944.
Art.
2º
As
verbas
orçamentárias
correspondentes
às
atividades
do
referido
estabelecimento, bem como suas instalações e
pessoal, ficam transferidos à Secretaria Geral
de Educação e Cultura. As citadas ver-
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bas serão movimentadas na forma da legislação em
vigor.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação do Veto nº.42, que é, como disse parcial,
atingindo apenas o artigo 2º do Projeto número 117
da Câmara dos Vereadores.
Os Senhores que o aprovam, queiram ficar
sentados. (Pausa).
Está rejeitado.
O SR. ALFREDO NEVES (Pela ordem): – Sr.
Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser feita a
verificação pedida pelo Senador Alfredo Neves.
Queiram levantar-se os Senhores Senadores
que aprovam o Veto. (Pausa).
Queiram sentar-se os que votaram a
favor, levantando-se os que votam contra. (Pausa).
Manifestaram-se a favor do Veto dez e contra
trinta Senhores Senadores.
Está confirmada a sua rejeição.
E’ sem debate aprovado, era discussão única,
o seguinte:
PARECER
Nº 1.012, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Ofício S-60, de 1948.
Pela segunda vez, o Sr. Presidente da Câmara
dos Vereadores do Distrito Federal submete à
consideração do Senado o oficio do Sr. Prefeito do
Distrito Federal, que devolve o autógrafo de decreto
legislativo municipal, sem sancionar, nem votar.
Alega o Prefeito que não tendo usado daquelas
faculdades, cabe ao Presidente da Câmara dos
Vereadores, promulgá-lo. Objeta, êste, que a sua
competência está fixada na lei orgânica do Distrito
Federal e ocorre, apenas, quando o veto do Prefeito
fôr rejeitado pelo Senado e o Prefeito não promulgar
a lei, dentro do decêndio.
Daí o impasse.
Já em caso anterior, esta Comissão decidiu
não lhe caber opinar sôbre a espécie por não ser
órgão consultivo da Câmara dos Vereadores.
Senado sómente conhece das resoluções
da
Câmara
dos
Vereadores

através dos vetos do órgão Executivo.
O Prefeito do Distrito Federal, no caso, não
vetou nem sancionou o projeto de lei, deixando
exaurir-se o prazo em que deveria ter tomado uma
ou outra dessas decisões.
Assim, não é difícil a solução legal para o
caso, implícita nas funções legislativas inerentes à
Câmara dos Vereadores.
Ao Senado, porém, não há como aconselhar
ou decidir na controvérsia.
O Sr. Presidente daquela casa deve ser
cientificado deste pronunciamento, para os devidos
fins.
Sala das Comissões, em 30 de setembro
de 1948. – Waldemar Pedrosa, Presidente. –
Arthur Santos, Relator. – Etelvino Lins. –
Aloysio de Carvalho. – Ferreira de Souza –
Augusto Meira. – Lucio Corrêa. – Olavo Oliveira.
E’ sem debate aprovado, em discussão única,
o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 389 – de 1948
Retifica e altera a Lei número 162, de 2 de
dezembro de 1947 (Orçamento Geral da República
para o exercício financeiro de 1948).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São feitas as seguintes retificações na
Lei nº 162, de 2 de dezembro de 1947:
I – Anexo nº 17 – Ministério da Educação e
Saúde – Verba 4 – Obras, Equipamentos e Aquisição
de Imóveis.
Consignação VIII – Obras em Cooperação.
S/C 17 – Construção de quaisquer obras
em
edifícios
destinados
à.
educação,
assistência
social
ou
hospitalar,
mediante
cooperação, com os Estados, Municípios ou
entidades privadas:
04 – Departamento de Administração.
04 – Divisão de Obras.
Onde se lê:
16 – Construção do prédio da Sociedade Bom
Pastor, em Natal, Rio Grande do Norte.
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Leia-se:
Estado da Bahia
16 – Construção do prédio da Obra do Bom
Pastor, em Natal, Rio Grande do Norte – Cr$
Onde se lê:
200.000,00.
Instituto de Obras Sociais S. José da Vila de
Onde se lê:
São Francisco,
53 – Inicio de construção dos Hospitais
Leia-se:
Regionais de Saúde, Djalma Dutra, Bahia – Cr$
Instituto de Obras Sociais Santo Antônio, São
2.400.000,00.
Francisco do Conde.
Leia-se:
53 – Inicio de construção dos Hospitais
Estado do Ceará
Regionais de Jacobina e Djalma Dutra, Bahia – Cr$
2.000.000,00.
Onde se lê:
63 – Início da construção do Hospital Regional
Circulo de Operários e Agricultores Católicos
de Saúde, Bahia Cr$ 400.000,00.
São José de Aracaju.
Relação das entidades assistenciais e
Escola Normal Rural de Aracaju.
culturais que têm direito a subvenção no exercício de
Externato São Vicente de Paulo, de Aracaju.
1948:
Leia-se:
Círculo de Operários e Agricultores.
Católicos de São José, Aracaju.
Estado do Maranhão
Escola Normal Rural de Acaraú.
Onde se lê:
Externato São Vicente de Paulo, de Acarajú.
Concentração das Classes Trabalhadoras
Coroatenses União Artística Operária, São João dos
Estado do Rio de Janeiro
Patos União Beneficente dos Trabalhadores de São
Luiz,
Onde se lê:
Leia-se :
Santa Casa de Misericórdia, de Itaguaí,
Confraternização das Classes Trabalhadoras
Coroataenses, de Coroatá.
Estado de Minas Gerais
União Artística Operária Agrícola Patoense,
São João dos Patos.
Onde se lê:
União Beneficente dos Trabalhadores, São
Hospital Santa Rosália, de Teófilo Otônio, Cr$
Luis.
40.000,00.
Hospital São Vicente de Paula, de Teófilo
Otôni, Cr$ 20.000,00.
Estado do Ceara
Leia-se:
Onde se lê :
Hospital Santa Rosália, de Teófilo Otôni, Cr$
Casa do Pobre Santa Luzia de Marillac, de 30.000,00.
Baturité.
Hospital São Vicente de Paula, de Teófilo
Leia-se:
Otôni, Cr$ 30.000,00.
Casa do Pobre Santa Luísa de Marillac, de
Leia-se:
Baturité.
Hospital São Francisco Xavier, de Itaguaí.
Estado da Paraíba
Onde se lê:
Albergue da Velhice,
Leia-se:
etc.
Albergue Noturno da União Espírita Deus,
Amor e Caridade, de João Pessoa.
Estado de Sergipe
Onde se lê:
Associação de Santa Rita, de Aracaju.
Leia-se:
Associação de Santa Zita, de Aracaju.

II – Anexo nº 18 – Ministério da Fazenda.
Verba 2 – Material.
Consignação III – Diversas Despesas.
S/C 28 Vestuários, uniformes e equipamentos,
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.
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Onde se lê:
19 – São Paulo
03 – Mesa de Rendas Alfandegadas
01 – São Sebastião Cr$ 8.000,00
Leia-se:
19 – São Paulo
03 – Mesa de Rendas Alfandegadas
01 – São Sebastião Cr$ 18.000,00
S/C – Acondicionamento e embalagem, etc.
Onde se lê:
II –
Alfândegas
03 – Bahia
01 – Salvador.............................
Total..............................................

Cr$ 1.000,00
Cr$ 30.000,00

Leia-se:
II –
Alfandêgas
03 – Bahia
01 – Salvador.............................
Total..............................................

Cr$ 700,00
Cr$ 29.700,00

etc.

Onde se lê:
II – Alfândegas
21 – Distrito Federal.
01 – Rio de Janeiro Cr$ 100.000,00.
Total: Cr$ 207.000,00.
Leia-se:
II – Alfândegas
21 – Distrito Federal,
01 – Rio de Janeiro Cr$ 200.000,00.
Total: Cr$ 307.000,00.
Onde se lê:
Delegacias Fiscais
09 – Minas Gerais Cr$ 13.000,00.
S-C 42 – Telefone, telefonemas, telegramas,

Onde se lê:
22 – Território do Acre.
10 – Agências Fiscais.
01 – Agências Aduaneira,
01 – Cobija Cr$ 600,00.
02 – Manca Cr$ 1.200,00.
Leia-se:
22 – Território do Acre;
10 – Agências Fiscais.
01 – Agência Aduaneira.
01 – Cobija Cr$ 1.200,00.
Total da Consignação III
Onde se lê:
22 – Território do Acre:
10 – Agências Fiscais
01 – Agência Aduaneira
01 – Cobija 4.600,00
02 – Manoa Cr$ 7.000,00
Total da Consignação III
Leia-se:
22 – Território do Acre:
10 – Agência Aduaneira
01 – Cobija Cr$ 7.000,00
02 – Manoa Cr$ 4.600,00
III – Anexo nº 22 – Ministério das Relações
Exteriores:
Verba 2 – Material:
Consignação III – Diversas Despesas.
31
–
Aluguel
ou
arrendamento
de imóveis: foros, seguros de bens móveis e
imóveis:
Onde se lê:
Missões Diplomáticas

S/C – Água e artigos para limpesa e
desinfeção; serviços de asseio e higiene, lavagem e
engomagem de roupa; taxas de água, esgotos e lixo.
Onde se lê:
04 – Direção Geral da Fazenda Nacional.
03 – 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 – Direção da Fazenda Nacional.
03 – Divisão do Material Cr$ 187.400,00.
07 – Administração do Edifício da Fazenda
Cr$ 900.000,00.
Total: Cr$ 1.087.400,00.
S/C 33 – Assinatura de recortes de
publicações periódicas.
Onde se lê:
8 – Contadoria Geral da República e
Contadoria.
Leia-se:
8 – Contadoria Geral da República e
Contadorias Seccionais.
S/C 35 – Despesas miúdas de pronto
pagamento.
Onde se lê:
8 – Contadoria Geral da República e
Contadoria.
Leia-se:
8 – Contadoria Geral da República e
Contadorias Seccionais.
S/C 38 – Publicações, serviços de impressão,
etc.
nº

114 – Moscou
Missões Diplomáticas
136 – Pretoria.
IV
24

–

–

É

transferida para o Anexo
Ministério
da
Viação
e
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Obras Públicas, Verba 4 – Obras,
Equipamentos e Aquisição de Imóveis, Consignação
VII – Disposições Constitucionais, 16 – Dotações
destinadas a completar ao disposto nos arts. 198 e
199 da Constituição e artigo 29 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias 04 –
Departamento de Administração 05 – Divisão do
Orçamento, a) – Para atender ao disposto no art. 199
da Constituição, II – Estado do Pará, 9 – Para
melhoramentos na Ilha da Marajó, a dotação de
quatro milhões de cruzeiros (Cr$ 4.000.000,00)
consignada no Anexo 17 – Ministério da Educação e
Saúde, Verba 4 – Obras Equipamentos e Aquisições
de imóveis, Consignação VII – Disposições
Constitucionais, 16 – Dotações destinadas a
completar ao disposto nos arts. 198 e 199 da
Constituição e art. 29 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, 04 – Departamento de
Administração 05 – Divisão de Orçamento, a) Para
atender ao disposto no art. 199 da Constituição, Pará
X – Para melhoramentos na Ilha Marajó.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da
Câmara nº 369, dêste ano, vai à Comissão de
Redação.
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia, vou
encerrar a sessão, designando para a de amanhã a
seguinte:
ORDEM DO DIA
1ª discussão do Projeto de Lei do Senado nº
32, de 1948, que concede à Sociedade Brasileira de
Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal o auxílio de
Cr$ 150.000,00. (Com pareceres favoráveis, sob ns.
1.034 e 1.035, respectivamente, das Comissões de
Saúde e de Finanças).
Discussão única da Proposição nº 229, de
1947, que concede isenção de direitos de importação
e demais taxas aduaneiras, inclusive impôsto de
consumo, para 9.600.387 quilos de carvão de pedra,
a granel, e 242.113 quilos de coque. (Com pareceres
favoráveis, sob ns. 1.024 e 1.025, respectivamente
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças, o segundo com emenda).
Discussão
única
do
Projeto
de
Lei da Câmara nº 321, de 1948, que
dispõe sôbre a inclusão, em caráter per-

manente, no Almanaque da Marinha e no Boletim
Mensal, do nome de Joaquim Marques Lisbôa
no pôsto de Almirante. (Com pareceres favoráveis,
sob ns. 1.019 e 1.020, respectivamente, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Fôrças
Armadas).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 306, de 1948, que autoriza o Poder Executivo a
permutar terreno com as Faculdades Católicas.
(Com pareceres favoráveis, sob ns. 1.030 e 1.031,
respectivamente, das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças).
Levanta-se a sessão às 15 horas e 59
minutos.
PARECERES CUJA PUBLICAÇÃO FOI OMITIDA
NA ATA, RELATIVA A 136ª SESSÃO DE 5 DE
OUTUBRO DE 1948
PARECER
Nº 1.027, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 25-43.
Relator – Senador Waldemar Pedrosa.
O Projeto de Decreto Legislativo, do
Senado, nº 25, de 1948, concretisa o projeto de
Lei nº 154-A, do mesmo ano, da Câmara dos
Deputados, que aprova os registros sob reserva
feitos pelo Tribunal de Contas, nas sessões de 30 de
dezembro de 1947 e 13 e 15 de janeiro de 1948, de
conformidade com o art. 77, § 3º da Constituição
referentes ao pagamento de despesas à conta da
Verba – Serviços e Encargos, Consignação I,
Subconsignação
16-19-04-b
–
Exposições
Regionais, do Orçamento de 1947, do Ministério da
Agricultura, na importância de Cr$ 180.000,00, que
discrimina.
O pagamento das quantias despendidas
por aquele Ministério com auxílios a diversas
Exposições teve o seu registro recusado pelo
Tribunal de Contas, por não haver lei que
autorizasse, nem inscrição orçamentária que
previsse o regime de auxílio para pagamento das
referidas despesas.
A vista do despacho, porém, do Sr.
Presidente da República autorizando posteriormente
aquele pagamento, o Tribunal de Contas
resolveu ordenar o registro das aludidas
despesas, sob reserva, nos têrmos do ar-
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tigo 41 do Decreto-lei nº 426, de 12 de maio de 1938,
e, na forma do § 3º in fine do art. 77 da Constituição,
submeteu o assunto à consideração do Congresso
Nocional, por intermédio da Câmara dos Deputados.
Ante o exposto, somos pela aprovação do
Projeto do Decreto Legislativo em apreciação que
aprovou os registros sob reserva feitos pelo Tribunal
de Contas.
Êste o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões, em 23 de setembro de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Waldemar
Pedrosa, Relator. – Filinto Müller. – Augusto Meira.–
Aloysio de Carvalho. – Ferreira de Souza. Lucio
Corrêa. – Olavo Oliveira.
PARECER
Nº 1.028, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto nº
25-46.
Relator: Sr. Apolonio Sales
O
Projeto
de
Decreto
Legislativo,
nº
25,
de
1948,
aprova
os
registros
sob reserva, feitos pelo Tribunal de Con-

tas, referentes a créditos destinados ao auxilio
às Exposições Regionais.
O
aspecto
legal
do
projeto
foi
devidamente examinado pela douta Comissão
de Justiça sem qualquer restrição e o projeto,
vindo da Câmara, já foi ali tambéb devidamente
examinado.
Tenho a opinar que uma solução
diferente tenderia a lançar motivos de
desconfiança para com os órgãos federais, nos
diversos Estados. Contando com o auxílio do
Ministério da Agricultura, foram feitas despesas
nos
certames
regionais
de
pecuária.
No Orçamento da República figuravam as
verbas. Compreende-se a decepção o e o
descontentamento que haveria de surgir se não
fôsse sanada pelo Congresso uma pequena,
falha de ordem puramente interpretativa da lei,
respeitável sem dúvida, e por isto, mesmo
carente de correção.
Sala
das
Comissões,
em
5
de
outubro de 1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. –
Apolonio Sales, Relator. – Ferreira de
Souza. – Salgado Filho. –Santos Neves, –
Victorino Freire. – Alfredo Neves. – Durval
Cruz. – José mérico. – Alvaro Adolpho

139ª SESSÃO, EM 8 DE OUTUBRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. DARIO CARDOSO, 3º SECRETÁRIO E NEREU RAMOS, PRESIDENTE.
Às 14,30 horas comparecem os Srs.
Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Magalhães Barata.
Augusto Meira.
Evandro Vianna.
Mathias Olympio.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Novaes Filho.
Apolonio Salles.
Cícero de Vasconcelos.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Pereira Moacyr.
Henrique de Novais.
Alfredo Neves.
Pereira Pinto.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Mello Vianna.
Marcondes Filho.
Rodolpho Miranda.
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Pedro Ludovico.
Roberto Grasser.
Arthur Santos.
Ivo d’Aquino.
Francisco Gallotti.
Lúcio Corrêa.
Camilo Mercio (34).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
34 Srs. Senadores. Havendo numero legal, está
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O Sr. 1º Suplente (servindo de 2º Secretário)
procede à leitura da ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. 4º Secretário (servindo de 1º) lê o
seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGENS
Nº 259, de 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nacional que concede a Luis Soares a pensão de
Cr$ 1.000,00, e dá outras providências, tenho a
honra de restituir a Vossa Excelência dois dos
respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1948. – Eurico
G. Dutra.
Ao Arquivo.
Nº 260, de 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nacional que assegura direito à percepção de
vencimentos e vantagens a militares da reserva
remunerada ou reformados, tenho a honra de
restituir a Vossa Excelência dois dos respectivos
autógrafos.
Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1948. – Eurico
G. Dutra.
Ao Arquivo.
Da Câmara dos Deputados:
Senhor 1º Secretário:
Tenho a 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 2 do
corrente mês, aprovou a emenda substitutiva
dessa Casa do Congresso Nacional ao projeto
número 721-A, de 1948, que torna reservistas os
pilotos civis.
A referida proposição foi, nesta data, de
acôrdo com os preceitos constitucionais, enviada à
sanção.
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Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, 7 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
Inteirado.
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência
se digne mandar retificar o autógrafo relativo
ao Projeto número P 307-B de 1948, que retifica e
altera a Lei nº 162, de 2 de dezembro de 1947
(Orçamento Geral da República para o exercício
financeiro de 1948), que foi encaminhado a essa
Secretaria pelo Ofício nº 1.405, de 16 de setembro
próximo passado, onde União Beneficente dos
Trabalhadores lê:
Leia-se:
União Beneficente dos Talhadores. São Luis.
(Vide fls. 2, linha 16, do autógrafo).
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
res de São Luis
Rio, em 7 de setembro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
Providencie-se.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 873-A, de 1948, que mantém a
decisão do Tribunal de Contas, denegatória do
registro ao têrmo de venda de lote de terreno, em
Santa Cruz, adquirido por Jorge Pachá.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 7 de setembro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 46 – 1948
Mantém a decisão do Tribunal de Contas,
denegatória do registro ao têrmo de venda de lote de
terreno, em Santa Cruz, adquirido por Jorge Pachá.
O Congresso Nacional decreta.
Art,
1º
E'
mantida
a
decisão
do Tribunal de Contas, que recusou o re-

gistro ao têrmo de venda lavrado a 25 de abril de
1946, do lote do terreno nacional interior nº 8, da rua
Severiano das Chagas, antiga rua do Quartel, em
Santa Cruz, Distrito Federal, adquirido por Jorge
Pachá.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 1.000-A, de 1948, que autoriza a
abertura pelo Ministério da Educação e Saúde do
crédito especial de Cr$ 62.877,40, para atender a
pagamento de gratificação de magistério.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração. – Munhoz da Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 402 – 1948
Autoriza a abertura, pelo Ministério da
Educação e Saúde, do crédito especial de Cr$
62.877,40 para atender a pagamento de gratificação
de magistério.
O Congresso Nacional decreta :
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 62.877,40 (sessenta e dois mil,
oitocentos a setenta e sete cruzeiros e quarenta
centavos) para atender ao pagamento de gratificação
de magistério, relativa ao período de 1 de Janeiro de
1941 a 31 de dezembro de 1947, conforme dispõe o
Decreto-lei nº 2.895, de 21 de dezembro de 1940,
modificado pelo de nº 3.315, de 7 de dezembro de
1945, concedida a João Cordeiro da Graça Filho,
Professor Catedrático (E. N. E. – U. B.), padrão M,
do Quadro Permanente do Ministério da Educação e
Saúde.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário :
Tenho
a
honra
de
encaminhar
a
Vossa
Excelência
para
os
devidos
fins,
o
incluso
autógrafo
do
Projeto
de
Lei
nº
517-B, de
1948,
que
dispõe sôbre
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as atribuições, organizações e funcionamento do
Conselho Nacional de Economia.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta consideração.
Rio, em 7 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 403 de 1948
Dispõe sôbre as atribuições, organização e
funcionamento do Conselho Nacional de Economia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Conselho Nacional de Economia,
instituído pelo artigo 205 da Constituição Federal, tem
sede na Capital da República e é órgão de iniciativa,
sugestões e conselhos.
CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO
Art. 2º Incumbe ao Conselho estudar a vida
econômica do país e, ou por iniciativa própria, ou por
solicitação dos poderes públicos, sugerir as medidas que
julgar necessárias ao desenvolvimento da economia
nacional.
Parágrafo único. Para a realização dos seus fins, o
Conselho poderá adotar os métodos que lhe parecerem
mais adequados, e requisitar aos órgãos da
administração pública a colaboração de que necessitar.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO
Art. 3º O Conselho Nacional de Economia compõese de sete conselheiros nomeados pelo Presidente da
República, mediante prévia aprovação do Senado
Federal, entre cidadãos brasileiros de notória competência
em assuntos econômicos.
§ 1º A investidura no cargo de conselheiro é
incompatível com o exercício de qualquer outra função
pública e durará cinco anos.
§ 2º Os membros do Conselho perceberão,
mensalmente, os vencimentos, de quinze mil cruzeiros
(Cr$ 15.000,00), vedada a acumulação com qualquer
outra função pública ou autárquica.
§ 3º A ajuda de custo de seis mil
cruzeiros
(Cr$
6.000,00)
só
será,
paga

aos membros que residirem fora da sede do
Conselho quando de sua investidura.
Art. 4º O Conselho Nacional de Economia
elegerá presidente, anualmente, um, de seus
membros, vedada a reeleição.
Art. 5º Os órgãos coletivos do Conselho,
exceto as Comissões Especiais, interromperão os
seus trabalhos no período de 15 de dezembro de
cada ano a 14 de Janeiro do ano seguinte.
Art. 6º As decisões finais do Conselho
Nacional de Economia serão tomadas em sessão
plena e prevalecerá sempre a opinião da maioria
absoluta.
Art. 7º O Conselho Nacional de Economia
poderá instituir Comissões Especiais incumbidas
de opinar sôbre problemas técnicos de natureza
específica, e nelas incluir pessoas a êle
estranhas.
Parágrafo único. Os serviços prestados
pelos membros de tais comissões são
considerados relevantes para o país.
CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
Art. 8º O Regimento Interno do Conselho
especificará as atribuições dos seus diferentes
órgãos e disporá sôbre seu funcionamento,
inclusive o das Comissões Especiais.
Parágrafo único. O Conselho Pleno, as
Comissões Especiais e outras que forem
organizadas
reunir-se-ão
regularmente
em
sessões ordinárias; realizarão porém reuniões
extraordinárias sempre que o exigir o trabalho a
seu cargo.
Art. 9º Anualmente, até o dia 1º de
dezembro apresentará o Conselho ao Congresso
Nacional e ao Presidente da República exposição
geral da situação econômica do país, conforme
os estudos que vier realizando.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10. Na constituição inicial do Conselho
Nacional de Economia, quatro conselheiros serão
nomeados por três anos e os demais por cinco,
declarada expressamente essa circunstância no
ato de nomeação.
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Art. 11. E' o Poder Executivo autorizado a abrir
o crédito especial de Cr$ 1.500.000,00 para atender
às despesas com a organização e funcionamento do
Conselho Nacional de Economia.
Art. 12. Dentro de 90 dias a partir de sua
instalação o Conselho Nacional de Economia
organizará o projeto de orçamento e do quadro de
seu pessoal que será encaminhado ao Congresso
Nacional.
Art. 13. Considerar-se-á, extinto, na data da
instalação do Conselho Nacional de Economia, o
Conselho Federal do Comércio Exterior, criado pelo
Decreto nº 24.429, de 20 de julho de 1934.
§ 1º As dotações orçamentárias, o pessoal, o
material e o arquivo de órgão ora extinto serão
incorporados no Conselho Nacional de Economia.
§ 2º Permanecerão em exercício no Conselho
Nacional de Economia, até ulterior deliberação do
seu Presidente, os funcionários que estejam servindo
no Conselho Federal do Comércio Exterior.
Art. 14 São transferidos do Conselho Federal
do Comércio Exterior:
a) para o Ministério da Educação e Saúde, a
Comissão de Alimentação, criada pelo Decreto-lei nº
7.328, de 17 de fevereiro de 1945;
b) para a Carteira de Exportação e Importação
do Banco do Brasil, os serviços de contrôle de
exportação de gêneros alimentícios e de
licenciamento
de
despachos
dos
produtos
importados, de que trata o Decreto-lei nº 8.400, de
19 de dezembro de 1945.
Art.15. O Conselho Nacional de Economia
instalar-se-á dentro de trinta dias após a nomeação
de seus membros pelo Presidente da República.
Art. 16. A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
A imprimir.
Ofício:
Do Sr. Presidente do Tribunal de Contas,
solicitando restituição do processo concernente ao
Decreto Legislativo nº 23, de 1948, que aprova a
decisão denegatória daquele Tribunal, de registro ao
contrato celebrado em 16 de agôsto de 1947, entre o
Ministério da Educação e Saúde e a firma Barreto
Silva & Cia. – À Secretaria, para providenciar.

São lidos e vão a imprimir os seguintes pareceres:
PARECER
Nº 1.086, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 29, de 1948.
Relator: – Sr. Ferreira de Souza.
O Tribunal de Contas recusou registrar o contrato
de arrendamento de lojas nesta capital entre a União, pela
Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos e José
Augusto de Oliveira dado não haver sido publicado no
prazo legal. Baseou êle a sua resolução no art. 792. do
Reg. Geral de Contabilidade Publica.
Quando o processo se achava na Câmara dos
Deputados, fêz-se a publicação, razão pela qual aquela
egrégia Casa do Congresso votou o projeto em exame,
aprovando o contrato.
Nenhuma norma legal vicia o projeto. Embora a
decisão do Tribunal de Contas tenha sido acertada, a falta
que a justificou foi preenchida. Aliás, tratando-se de uma
formalidade de lei ordinária, mesmo de regulamento, pode
uma nova lei dispensá-la.
O que é necessário é, no tocante à redação,
modificar o cabeçalho do artigo 1º, pois o Congresso não
autoriza nem determina o registro do contrato. Aprova-o.
O Tribunal de Contas é instância única.
O artigo deve ser assim redigido:
"Fica aprovado o contrato..."
Assim, a Comissão de Constituição e Justiça,
opina seja aprovado o contrato, com ressalva do
pronunciamento da egrégia Comissão de Finanças.
Sala das Comissões, em 13 de setembro de 1948.
– Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente.– Ferreira de
Souza, Relator. – Arthur Santos. – Olavo Oliveira. – Lúcio
Corrêa. – Etelvino Lins. – Filinto Müller.
PARECER
Nº 1.087 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 29, de 1948.
Relator: Sr. José Américo.
Trata-se
de
uma
locação
de
prédio por conta da verba 6 – Serviços
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e Encargos, etc. do Orçamento para 1947. E o contrato foi
celebrado aos 16 de maio do mesmo ano.
Quando o Tribunal de Contas recusou o registro
estava anida com vigor o crédito orçamentário; mas, agora,
encerrado o exercício, já não há por onde possa correr à
despesa.
Nos têrmos do art. 77, § 3º da Constituição, a recusa
do registro por falta de saldo no crédito ou por imputação a
crédito impróprio terá caráter proibitivo.
Conquanto não sejam idênticos os casos, o
fundamento é o mesmo.
Não pode o pronunciamento do Congresso ter efeito
retroativo nem há, sequer, possibilidade de escrituração no
Tribunal de Contas.
Tem o Legislativo, excepcionalmente, autorizado a
abertura do crédito especial, correspondente à cláusula
contratual da despesa, o que, da mesma forma que a
iniciativa da conversão do crédito suplementar em crédito
especial, depois do encerramento do exercício, constiui
uma inversão dos mais elementares princípios da
administração financeira.
Acontece ainda que se trata de um contrato de
aluguel pelo prazo de quatro anos, o que tornaria o crédito
sujeito a essa vigência, além da estravagância de tal
pagamento por essa forma.
Opinamos, por conseguinte, que o projeto seja
rejeitado.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de 1948. –
Ivo d'Aquino, Presidente. – José Américo, Relator. – Alfredo
Neves. – Durval Cruz. – Ferreira de Souza. – Salgado Filho.
– Santos Neves. – Mathias Olympio. – Victorino Freire. –
Alvaro Adolpho.
PARECER
Nº 1.088 - 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 27, de 1948.
Relator: Sr. Etelvino Lins.
Pelo Projeto nº 27, de 1948, vindo da Câmara
dos Deputados, fica, aprovado a decisão do Tribunal
de Contas de 12 de setembro de 1947, que recusou
registro ao têrmo de ajuste celebrado, a 17 de julho de
1947, entre o Departamento Nacional de Obras
de Saneamento do Ministério da Viação e a firma
Ceartec" Escritório Técnico de Engenharia Limitada,

para a execução de um projeto de cais de
saneamento, acostável, na margem direita do Rio
Paraíba, em Campos, no Estado do Rio.
O parecer da Comissão de Tomada de
Contas da Câmara dos Deputados constante
dos avulsos esclarece perfeitamente o caso,
mostrando o acerto com que agiu o Tribunal de
Contas.
Pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 13 setembro de
1948. – Waldemir Pedrosa, Vice-Presidente. –
Etelvino Lins, Relator. – Arthur Santos. – Olavo
Oliveira. – Vergniaud Wanderley. – Lúcio Corrêa. –
Filinto Müller. – Ferreira de Souza.
PARECER
Nº 1.089 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo n.º 27-1948.
Relator: Sr. José Américo.
O Tribunal de Contas recusou registro ao
termo de ajuste celebrado entre o Departamento
Nacional de Obras de Saneamento e a "Ceartec"
para construção de um cais acostável na margem do
rio Paraíba, em Campos.
Foi, então, submetida a recusa ao Congresso
ilegível os têrmos do art. 7º, § 1º da Constituição.
O fundamento da decisão foi não constar do
ajuste que se tratava de obra já iniciada.
Aconteceu, porém, que, conformando-se as
partes com essa decisão denegatória, foi feito novo
contrale, mediante desistência do primeiro, o qual já
se acha registrado.
Nada impede, todavia, o pronunciamento do
Congresso, apesar
de parecer que êste
pronunciamento não tem mais objeto. Trata-se de
uma situação anterior que deve ser regulada para
poder produzir seus efeitos legais.
Opinamos, pois, que seja aprovado o projeto
da Câmara.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – José Américo,
Relator. – Mathias Olympio. – Alfredo Neves – Durval
Cruz – Victorino Freire. – Ferreira de Souza. –
Salgado Filho. – Santos Neves. – Alvaro Adolpho.
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Nº 1.090 – 1948

A Comissão de Justiça opina pela sua
aprovação. No mesmo sentido dou o meu voto.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
Sala das Comissões, em 5 de outubro de
o Projeto de Lei da Câmara nº 289, de 1948.
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Victorino Freire,
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho.
Relator. – Andrade Ramos. – José Américo. –
O projeto nº 289-1948, oriundo da Câmara dos ilegível. – Apolônio Sales. – Ferreira de Souza. –
Deputados, abre, ao Poder Judiciário, o crédito Santos Neves. – Salgado Filho.
suplementar de Cr$ 46.800,00, para ocorrer ao
pagamento de gratificações de representação aos
PARECER
membros do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.
O crédito é em reforço da Verba I – Pessoal, do
Nº 1.092 – 1948
anexo 25 – Poder Judiciário – do Orçamento Federal
vigente.
Da Comissão de Constituição é Justiça, sôbre
Justificando o pedido, alega o senhor o Projeto de Lei da Câmara nº 294, de 1948.
Desembargador Presidente do Tribunal Regional
Relator: Sr. Augusto Meira.
Eleitoral da Paraíba que ao elaborar a lei dos meios
O Presidente do Tribunal Eleitoral do Pará, se
para 1948, o Congresso Nacional incidiu no mesmo dirigiu ao Presidente da Câmara dos Deputados a
êrro que cometeu ao elaborar a de 1947, onde se propósito de despesas detalhadas no seu
reproduziu a dotação para 1946, sem atenção a que requerimento e referentes a serviços ali realizados.
com a Constituição Federal, promulgada em
Dai o projeto em causa que visa abrir o crédito
setembro de 1948, elevou-se de 6 para 8 o número especial de Cr$ 35.200,00, para ocorrer ao
de membros dos Tribunais Regionais Eleitorais. O pagamento de gratificação aos membros ao Tribunal
aumento de despesa daí resultante soma, Regional Eleitoral do Pará.
precisamente, a importância de Cr$ 46.800,00, agora
Nada há a opor a constitucionalidade do
requer ilegível da verba que é, no orçamento, projeto.
apenas de Cr$ 100.000,00.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 1948.
A necessidade do crédito está comprovada – Attilio Vivacqua, Presidente. – Augusto Meira,
por uma demonstração das despesas já realizadas Relator. – Arthur Santos. – Filinto Müller. – Waldemar
por conta da referida verba, e ilegível ainda a Pedrosa. – Lúcio Corrêa. – Olavo Oliveira. – Ferreira
realizar.
de Souza. – Aloysio de Carvalho.
Somos de parecer pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 2 de setembro de
PARECER
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Aloysio de
Carvalho, Relator. – Augusto Meira.– Waldemir
Nº 1.093 – 1948
Pedrosa – Filinto Müller. – Vergniaud Wanderley.–
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lúcio Corrêa.
Lei da Câmara nº 294-1948.
PARECER
Relator: Sr. Victorino Freire.
O Projeto de Lei da Câmara número 294, de
Nº 1.091 – 1948
1948, abre ao Poder Judiciário, o crédito especial de
Cr$ 35.200,00, para ocorrer ao pagamento de
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de gratificação de representação aos membros do
Lei da Câmara nº 289-1948.
Tribunal Regional Eleitoral do Pará.
Relator: Sr. Victorino Freire.
Nada havendo a opor contra o projeto, opino
O projeto de lei nº 289, de 1948, vindo da pela sua aprovação.
Câmara dos Deputados, abre ao Poder Judiciário um
Sala das Comissões, em 5 de outubro de
crédito suplementar de Cr$ 46.800,00, para ocorrer 1948. – Ivo d'Aquino, Presidente, – ilegível Freire,
ao pagamento de gratificações de representação aos Relator. – Alvaro Adolpho.- Andrade Ramos. – José
Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Américo. – Mathias Olympio. – Apolonio Sales. –
Paraíba.
Ferreira de Souza. – Santos Neves. – Salgado Filho.
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PARECER
Nº 1.094 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de ilegível nº 921, de 1948.
Relator: Sr. Vergniaud Wanderley.
Trata o presente projeto, aprovado pela
Câmara dos Deputados, da abertura de um crédito
especial, para ocorrer ao pagamento a membros do
Tribunal Eleitoral do Estado de São Paulo. Nada
temos a alegar contra a sua constitucionalidade, pelo
que somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 2 de setembro de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Vergniaud
Wanderley, Relator. – Waldemar Pedrosa. – Filinto
Müller. – Etelvino Lins. – Aloysio de Carvalho. –
Lúcio Corrêa. – Augusto Meira.
PARECER
Nº 1.095 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara, nº 291-1948.
Relator: Sr. Victorino Freire.
O Projeto de Lei da Câmara número 291,
de 1948, que abre ao Poder Judiciário o crédito
especial de Cr$ 27.200,00 para pagamento de
membros do Tribunal Regional Eleitoral, de São
Paulo em 1947.
A Comissão de Justiça opina pela aprovação
do projeto. No mesmo sentido foi o meu voto.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de
1948. – Ivo d' Aquino, Presidente. ilegível Freire,
Relator. – Andrade Ramos. – José Américo. –
Mathias Olympio. – Apolônio Sales. – Ferreira de
Souza. – Santos Neves. – Salgado Filho.
PARECER
Nº 1.096 – 1943
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 290, de 1948.
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.
O Projeto de Lei da Câmara número 290, de
1948, abre ao Poder Judiciário o crédito suplementar
de Cr$ 193.200,00 para ocorrer ao pagamento de
gratificação de representação, aquisição de móveis e
aluguel de casa pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina.

Originou-se de ofício do Presidente daquele
Tribunal ao Presidente da Câmara dos Deputados,
solicitando a medida legislativa.
O projeto mereceu parecer favorável da
Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados,
Nada se nos deparando contra o aspecto
constitucional do Projeto, opinamos pela sua
aprovação.
Sala das Comissões, em 6 de setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente e
Relator. – Arthur Santos. – ilegível Oliveira. – Lúcio
Corrêa. – Ferreira de Souza. – Filinto Müller. –
Etelvino Lins.
PARECER
Nº 1.097 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 290-1948.
Relator: Sr. Victorino Freire.
O Projeto de Lei da Câmara número 290, de
1948, abre ao Poder Judiciário, o crédito
suplementar de Cr$ 192.200,00 para ocorrer ao
pagamento de gratificação de representação,
aquisição de móveis e aluguel de casa pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina.
Nada
havendo
a
opor
contra
a
constitucionalidade do projeto, opino pela sua
aprovação.
Sala das Comissões em 5 de outubro de 1948.
– Ivo d'Aquino, Presidente. ilegível. Relator. –
Andrade Ramos. – José Américo. – Mathias
Olympio. – Apolonio Sales. – Ferreira de Souza. –
Santos Neves. – Salgado Filho.
PARECER
Nº 1.098 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara, nº 288, de 1948.
Relator: Sr. Augusto Meira.
O presente Projeto originou-se de uma
exposição dirigida ao Presidente da Câmara dos
Deputados pelo Presidente do Tribunal Regional de
Aracaju, capital de Sergipe. Tem por fim a abertura
de um crédito de Cr$ 33.200,90 ilegível as despesas
consignadas na representação do Presidente do
Tribunal de Sergipe. Nada há a opor a sua
constitucionalidade, devendo ser ouvida a Comissão
de Finanças.
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Sala das Comissões, era 2 de setembro de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Augusto
Meira, Relator – Waldemar Pedrosa. – Filinto
Muller. – Etelvino Lins. – Vergniaud Wanderley. –
Lúcio Corrêa.
PARECER
Nº 1.099 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto
de nº 288, de 1948
Relator: Sr. Victorino Freire
O Projeto de Lei da Câmara número ilegível
ilegível ao Poder Judiciário, o crédito suplementa:
de Cr$ 33.200,00 para pagamento de gratificação
de representação a Membros de Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de Sergipe.
Tendo a Comissão. de Justiça, opinado
pela sua aprovação, dou o meu voto no mesmo
sentido.
Sala das Comissões, em de outubro de 1948.
– Ivo d'A.quino, Presidente Victorino Freire, Relator.
– Andrade Ramos. – José Américo. – Mathias
Olympio. – Apolonio Sales. – Ferreira de Souza. –
Santos Neves. – Salgado Filho.
PARECER
Nº 1.100 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 299-1948
Relator: Sr. Lúcio Corrêa.
O Projeto de Lei nº 293, de 1948, da Câmara
dos Deputados, que resultou de solicitação do
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, abre ao
Poder Judiciário o crédito suplementar de ilegível
15.400,00 (quinze mil e quatrocentos cruzeiros)
para pagamento de aluguéis do novo prédio onde
passou a funcionar.
Nada nos ocorre alegar contra a
constitucionalidade ou legalidade do projeto.
A Comissão de Constituição e Justiça opina
pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 23 de setembro de
1948. – Attliio Vivacqua, Presidente. – Lúcio
Corrêa. Relator. – Augusto Meira. – Aloysio
de Carvalho. – Ferreira de Souza. – Olavo
Oliveira – Waldemar Pedrosa. – Filinto Muller

PARECER
Nº 1.101 – 1948
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 299-1948
Relator: Sr. Victorino Freire.
O projeto da Câmara n.º 299, de 1948, em
exame abre ao Poder Judiciário, o crédito
suplementar de Cr$ 15.400,00 para ocorrer ao
pagamento de alugueres do prédio onde funciona o
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.
A Comissão de Justiça opina pela aprovação do
projeto. No mesmo sentido dou o meu voto.
Sala de Comissões, em 5 de outubro de 1948.
– Ivo d'Aquino, Presidente ilegível, Relator. – Andrade
Ramos. – José Américo. – Mathias Olympio. –
Apolônio Sales. – Ferreira de Souza. – Santos Neves.
– Salgado Filho.
PARECER
Nº 1.102 – 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
165, de 1948.
A Comissão junta a êste a redação final ilegível
ilegível de lei da Câmara nº 165, de 1948, por efeito do
qual deverá ser concedida uma pensão, verificados os
requisitos nêle exigidos aos ex-expedicionários da F.E.B.
O projeto é de origem governamental, conforme
se verifica da mensagem do Sr. Presidente da
República, datada de 14 de setembro do ano
passado, tendo sido o anteprojeto elaborado no
Ministério da Guerra em junho do mesmo ano.
E são estas todas que explicam a disposição
por que a moléstia do expedicionário necessária para
que ele tenha direito à pensão, deveria ser
comprovada até 31 de dezembro de 1947, parágrafo
2º, do art. 1º da redação final.
Uma vez, porém, que se êste ano se vai projeto
converter em lei, a data dessa comprovação deve ser
mudada, sob pena de se tornar o projeto inoperante.
Caso o requisito consistisse em atestado da
Junta Militar resultante de inspeção anterior a
apresentação do projeto, a demora sofrida por êste
nos trâmites parlamentares não seria motivo, é claro,
para a mudança sugerida.
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Mas, como se vê, não é isso o que ocorre.
necessite,inclusive hospitalização, como se
Sucede, sim, que o anteprojeto foi elaborado estivesse no serviço ativo.
no pressuposto de que a lei seria publicada no
Art. 4º A presente lei entrara em vigor na data
próprio ano de 1947.
da sua publicação, revogadas as disposições em
Nestas condições a Comissão propõe, pela contrário.
emenda junta, que onde está – 31 de dezembro de
1947 – se diga – 31 de dezembro de 1948.
PARECER
Com isso, nada se altera de substancial na
disposição. Apenas, se evita que o projeto se torne
Nº 1.103 – 1948
inutil, isto é, dá-se-lhe a eficiência em que está toda
a sua razão de ser.
Da Comissão de Fôrças Armadas sôbre o
Projeto nº 13, de 1948.
EMENDA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Relator: Sr. Pinto Aleixo.
1. O ilustre Senador Villasbôas tendo em vista
Onde está no art. 1º § 2º, da redação final.
regulamentar os parágrafos 3º, 4º e 5º do art. 182, da
"31 de dezembro de 1947".
Constituição, elaborou o presente projeto de lei que,
diga-se
examinado em plenário, foi julgado constitucional
"31 de dezembro de 1948".
salvo o parágrafo único do artigo 1º, e o art. 6º.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 4
2. Estabelece o projeto em apreço:
de outubro de 1948 – Clodomir Cardoso, Presidente.
– quais as autoridades competentes para
– Waldemar Pedrosa. – Cicero de Vasconcelos. – nomear militares para cargo público, permanente ou
Ribeiro Gonçalves.
temporário;
– condições de tempo a serem observadas no
ANEXO AO PARECER Nº 1.102
exercício dêsses cargos;
– restrições de ordem pecuniárias para alguns
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº entre aqueles que exercerem tais cargos.
165, de 1948.
3. Em seu artigo primeiro, ao tratar da
O Congresso Nacional decreta:
competência para nomeação de militantes da ativa
Art. 1º Os brasileiros que, havendo participado para cargos públicos, alinha as autoridades,
da Fôrça Expedicionária destacada, em 1944-1945, deixando, a parte o Presidente da República, de
nos campos de operações da Itália, foram mencionar que só poderão fazer mediante solicitação
licenciados do serviço ativo e se acham fisicamente para serem postos à disposição.
incapazes terão direito a uma pensão, nos têrmos
Excede no art. 2º a exigência do § 4º, art. 182
dos parágrafos abaixo.
da Constituição, por isso que êste estabelece:
§ 1º Para que a pensão seja concedida, é "depois de oito anos de afastamento, contínuos ou
necessário que o ex-expedicionário se haja tornado não, será transferido, na forma da lei, para a reserva,
incapaz de prover os meios da própria subsistência, etc.
por efeito de moléstia adquirida ou agravada pela
Referindo-se aos proventos inerentes à
campanha ou pela permanência no teatro da guerra. condição de militar, daqueles que exercerem cargo
§ 2º A moléstia, bem como a suspeita da sua público, permanente ou temporário, eletivo ou não,
origem, deve ser comprovada por declaração da Junta determina que a eles não terá direito o militar.
Militar de Saúde, feita até 31 de dezembro de 1947.
Data vênia entendemos ainda que, tanto ao
§ 3º Corresponderá à pensão ao sôldo do pôsto civil aposentado, como ao militar na reserva ou
ou graduação que tinha o ex-expedicionário na ocasião reformado, o Estado paga vencimento em
do licenciamento, observada a tabela em vigor.
retribuição de serviços prestados durante longo
Art. 2º Se a incapacidade apenas reduzir no tempo, ou em conseqüência de circunstâncias
ex-expedicionário
a
possibilidade
de
sua especiais, constituindo isso patrimônio do
manutenção pelo trabalho e ilegível será igual ao beneficiado.
Quanto
ao
artigo
4º
nada
meio sôldo, aplicado quanto ao mais, o disposto no mais é do que a disposição do § 3º, artigo
artigo anterior
182 da Constituição. O mesmo sucede com
Art. 3º O pensionista terá mais o o art. 5º e seus parágrafos, desdobramento
direito
ao
tratamento
gratuito
de
que do
§
4º
do
citado
art.
182.
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A disposição drástica contida no art. 7º
pràticamente se afigura desnecessária, por isso que
nada obriga aos ministérios, a que pertencerem os
militares em causa, a conservá-los afastados de suas
corporações. O Presidente da República, na forma do
art. 176 da Constituição, é a autoridade suprema das
fôrças armadas e tem a faculdade de atender ou não a
qualquer solicitação feita de militares para exercerem
tais cargos e de fazer cessar qualquer concessão, se
assim julgar conveniente.
A administração da causa pública precisa ser
exercida em melhores condições, possibilitando-se
àqueles que dela têm a grave responsabilidade os
meios de exercê-la eficientemente.
4. Tais as disposições que compõem o projeto
em apréço.
Entendemos que essas disposições, em parte
são desnecessárias, por isso que já claramente
consubstanciadas na lei das leis; outras
inconveniências correm o risco de prejudicar a
administração dos negócios públicos. Somos pela
rejeição do presente projeto.
Sala das Comissões, em 7 de outubro de
1948. – Pinto Aleixo, Presidente e Relator. – Alfredo
Nasser. – Severiano Nunes. – Ernesto Dornelles –
Maynard Gomes. – Salgado Filho, pela aprovação do
projeto, exceto, no que se refere ao oficial reformado
cujos vencimentos não lhe podem ser retirados. –
Magalhães Barata.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a, leitura do
expediente.
Terminado o prazo de pauta para recebimento
de emendas perante a Mesa, vão às Comissões
competentes os projetos de decretos legislativos ns.
43, 44 e 45 e os projetos de Leis da Câmara ns. 388,
389, 390, 391, 392, 393 – 394 – 395 – 396 - 397 -398, 399, 400 e 401, todos de 1943.
Tem a palavra o Sr. Senador Magalhães
Barata, orador inscrito.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Sr.
Presidente, V. Exa. e os honrados senadores me
relevarão vir eu de vez em quando a esta tribuna tratar
de assuntos políticos da minha terra, ocupando, assim,
tempo precioso, que poderia ser utilizado no debate de
questões mais relevantes, que interessassem à Nação.
Mas, Senhor Presidente, a única tribuna de que
disponho é esta. Não desfruto de relações de amizade
com proprietários de jornais cariocas, para me

valer de suas colunas, em minha defesa. Só me
resta a tribuna do Senado, para esclarecer os, fatos,
que chegam aqui adulterados, sôbre o que se passa
na minha terra natal.
O SR. NOVAES FILHO: – V.Exa.é sempre
ouvido com a atenção que merece.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Obrigado a
V. Exa. Ante-ontem surgiram, nos jornais cariocas,
originarias do Pará, notícias segundo as quais a
cidade de Belém se achava patrulhada por Fôrças do
Exército devido à falta de garantias à oposição.
Comuniquei-me, imediatamente, pelo telefone, com o
Governador do Estado, que me respondeu em longo
telegrama, já do conhecimento público, pois foi
publicado em diversos órgãos da imprensa.Não o
lerei por essa circunstância e para não ocupar mais o
tempo e a atenção dos Senhores Senadores com
fatos políticos das províncias.
Recebi ontem, do Secretário Geral do Estado,
o seguinte telegrama:
"Reina completa calma na cidade. Deputados
oposicionistas não compareceram ainda hoje
Assembléia apesar tôdas garantias dadas pelo
Govêrno Estado".
Ora, Sr. Presidente, verifica-se que há uma
grevezinha branca na Assembléia Legislativa do meu
Estado.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Exa. dá
licença para um aparte?
O
SR.
MAGALHAES
BARATA:
–
Perfeitamente.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª acha que
podem ter garantias Deputados da Assembléia
Legislativa do Para, agredidos à porta do
edifício
por
capangas,
não
tomando
a polícia providências e declarando não saber quem
foram
os
agressores?
Acha
que
êsses
representantes estão em segurança para exercer os
seus mandatos?
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Os apartes
do nobre colega baseiam-se nas notícias vindas do
Pará.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Há notícia de
que Deputados foram agredidos à porta da
Assembléia, e, sem contestação.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Então...
O SR. ARTHUR SANTOS: – Onde estão as
garantias?

– 294 –
O SR. MAGALHÃES BARATA: – V. Exa. não
tem conhecimento das providências tomadas pelo
Govêrno, para a manutenção dessas garantias.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Depois da
agressão.
O SR. MAGALHÃES BARATA – São fatos
triviais imprevistos, inevitáveis e alheios à vontade do
Govêrno. Milhares de partidários de uma associação
política não podem impedir que tresloucados,
homens de gênio turbulento, tomem deliberações à
revelia do partido e do Govêrno.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Protesto! V, Ex.ª
há de convir em que os fatos são gravíssimos e não
triviais, como pretende. A agressão a dois Deputados
na porta da Assembléia nada tem de comum; antes,
reveste-se de muita gravidade, porque atenta contra
as garantias do Poder Legislativo.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Na opinião
de V. Ex.ª.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Na opinião de
todos os brasileiros que compreendem não ser
possível ficarem dois Deputados à mercê da
capangada de Belém do Pará, sem garantias por
parte do Govêrno.
O SR MAGALHÃES BARATA: – V. Ex.ª não
conhece os fatos da minha terra.
O SR.ARTHUR SANTOS: – Conheço-os nos
seus reflexos. A verdade é que dois Deputados
foram agredidos à porta da Câmara de Belém. O fato
não é sem importância, como V. Excelência sugere.
O SR. PINTO ALEIXO: – Poderia o nobre
orador informar-me se êsses dois Deputados
oposicionistas, agredidos à porta da Assembléia
Estadual, pediram garantias à Polícia antes do
Incidente?
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Não as
pediram.
O SR. PINTO ALEIXO: – Logo, a policia não
podia, de modo algum, adivinhar que êles seriam
agredidos.
O
SR.
MAGALHÃES
BARATA:
–
Perfeitamente. É essa a realidade.
O SR. PINTO ALEIXO: – Passível de censura
seria a polícia se acaso, tendo conhecimento de que
se premeditava a agressão, não concorresse para
impedi-la e, posteriormente, não instaurasse
inquérito para apurar responsabilidades. As notícias
de que tenho conhecimento põem inteiramen-

te a coberto o Govêrno do Estado do Pará.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Perfeitamente.
Quer dizer que, em Belém, reina absoluta calma,
estando assegurada tôdas as garantias individuais:
O dato de dois parlamentares serem agredidos à
porta da Câmara não tem importância.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Depois dos
acontecimentos imprevistos, nobre Senador, é,
realmente o que ali se está passando; reina perfeita
calma na cidade e não faltam garantias a quem quer
que seja.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Absoluta paz...
O
SR.
MAGALHÃES
BARATA:
–
Perfeitamente.
O SR. ARTHUR SANTOS: – ...e garantias
absolutas para a população.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Existem
garantias absolutas – eu o afirmo.
O SR. FERREIRA DE SUOZA: – V.
Excelência há de concordar em que é sobremodo
grave o fato de não ter a polícia tomado
conhecimento do ocorrido nem procurado identificar
os agressores
O SR. MAGALHAES BARATA: – Êsses são
argumentos políticos para comprometerem as
autoridades.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A agressão
consumada é possível; mas, a ação da polícia revela
coisa pior.
O SR.MAGALHÃES BARATA: – Nós,
políticos, quando nos convém argumentamos assim.
Em se tratando de garantias, permitam-me o Senado
e o nobre Senador Arthur Santos que leia trecho da
carta que um Deputado me escreveu a 5 do corrente:
"No dia dessa sessão agitada..."
E' que, depois da agressão, se realizou
sessão, com tôdas as garantias, diga-se de
passagem.
"No dia dessa sessão agitada. em que se
permitiu um Deputado tomar assento na bancada
quase semi-nú, as galerias aplaudiram...
O SR. ARTHUR SANTOS: – As garantias
eram absolutas.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Não insista
V. Ex.ª por êste lado. A continuação da sessão o
prova à evidência.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Insisto,
com
razão.
Em
Belém
não
existe
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garantia. O fato é que os Deputados são agredidos
na própria porta da Assembléia.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – O fato
decorreu de pugilato, de caráter pessoal, havido na
porta da Prefeitura, em cujo primeiro andar funciona
a Assembléia Legislativa.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Dois foram os
Deputados agredidos.
O SR. MAGALHÃES BARATA (continuando
a leitura).
"...as galerias aplaudiram acintosamente os
seus discursos, e não foram evacuadas. Parecia que
se concordava em aceitar a acusação atirada sôbre
a situação. Aqui no Pará é assim: a oposição grita,
faz "meetings" na rua, explora à vontade e depois
alega que está sem garantias".
O SR. ARTHUR SANTOS: – E tanto não há
garantias que Os deputados da oposição são
agredidos.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Mas como
prevenir uma agressão? – a Polícia ignorava? Lerei
agora, Sr. Presidente, o telegrama que recebi do Sr.
A. Teixeira, Presidente da Assembléia Legislativa:
"Lendo
imprensa
vespertina,
verifico
elementos
oposição
transmitiram
telegramas
autoridades superiores, Rio e chefes seus partidos,
dizendo não haver paz e segurança na cidade e no
Estado, em virtude acontecimentos deploráveis em
que se viram envolvidos deputados José Maria
Chaves e Aldebaro Klautau. Percebe-se haver piano
oposicionistas ..."
E' lógico, intuitivo; em política é assim mesmo!
O SR. FERREIRA DE SOUZA: O plano era
serem Castigados, apanharem!
O SR. MAGALHÃES BARATA (continuando
a leitura):–
"...sentindo fazer crêr que não há segurança
geral na cidade, tanto que hoje ..."
Depois do fato ocorrido. É preciso não
confundir. Antes, é uma coisa; depois, outra.
(Prosseguindo a leitura) :
"... segundo fui informado, deputados
oposição
compareceram
perante
general
comandante 8ª Região, dizendo só pode-

rem freqüentar reuniões Assembléia quando forem
garantidos Fôrça Federal"
Em política, êstes recursos são velhos, no
Brasil, quando se quer culpar o govêrno e inocentar
as oposições.
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Perfeitamente.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O fato é que os
deputados foram agredidos.
O SR. MAGALHÃES BARATA (lendo): –:
Esclareci essa criteriosa e ponderada
autoridade superior fôrças armadas, que Assembléia
funcionou
normalmente,
inclusive
Câmara
Vereadores, não se tendo registrado menor
incidente.
Cidade
continua
perfeita
calma,
funcionando comércio, indústria e tôda atividade
normal. Dou-lhe essas informações, a fim de que
eminente amigo desfaça qualquer boato em
contrário. Esclareço mais que acabo conversar
Governador Estado, que garantiu estar perfeitamente
aparelhado para manter a ordem e garantir
funcionamento normal Assembléia Legislativa ..."
Quem conhece a história política brasileira,
não se admira de ouvir êstes recursos de elementos
da oposição, envolvidos nêste ou naquele
acontecimento desagradável para êles, é lógico.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – A agressão
jamais poderá ser considerada ocurrência
agradável.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Não disse
que a agressão seria agradável. (Continuando a
leitura):
"... bem como tôda atividade comercial e
industrial. Estou informado mesmos elementos
oposição procuraram outros chefes de corporações
armadas, fazendo idêntico pedido de fôrça para
garantir sua entrada na Assembléia Legislativa.
Insisto não haver menor motivo para essa
providência e que a atitude oposicionista visa apenas
armar efeito de desprestigiar o govêrno estadual e foi
por isso que as bancadas P.S.D. e P.T.B., na mesma
assembléia,
compareceram
incorporadas
à
residência governamental, para afirmar solidariedade
ao Governador Moura Carvalho".
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O telegrama, Sr. Presidente, está assinado
pelo Dr. A. Teixeira, Presidente da Assembléia do
meu Estado.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – As moções
de, solidariedade também fazem parte da política
brasileira.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Não
contesto, nobre Senador; todos nós nos utilizados
dêsses recursos quando somos govêrnos. Não
conheço exceção.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª pelo menos
é sincero; é a grande verdade. Não dá a menor
importância ao fato de dois deputados serem
espancados, V. Ex.ª afirmou, não há muitos dias, que
era corriqueiro no interior do seu Estado, a "caçada" às
pessoas, quando certo cidadão foi assassinado na
própria residência do Prefeito. Municipal V. Ex.ª tem a
franqueza de considerar o fato corriqueiro, não só no
interior do seu Estado, como em todo o país.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – E V. Ex.ª,
tenho certeza, em consciência concorda comigo,
quando assim me refiro aos acontecimentos políticos
do interior do Estado.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Concordo em
que V.Ex.ª é corajoso e sincero. V. Ex.ª referiu-se
aos acontecimentos de Almeirim. Sabe o que se
passou pelas narrativas dos interessados, e agora,
atribuem-me a responsabilidade pelo que houve.
Passam-se dias e leio, em telegramas do
Pará, que o referido Prefeito se passou com armas e.
bagagens para o partido a que pertencera
anteriormente: o P.S.D.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Que remédio
tinha êle?
O SR.MAGALHÃES BARATA: – Remédio!
Não senhor! Veio espontaneamente como o declarou
em carta a mim e em documento público.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Se não tinha
garantias, se era caçado como animal selvagem pela
Fôrça Policial!!
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Não houve
caçada. Já o disse e provei daqui desta tribuna. O
Delegado de polÍcia de então dirigira-se à residência
do Prefeito aonde se haviam refugiado presos da
justiça e foi recebido à bala. Houve a reação e desta,
um morto, A verdade e nada mais.
O SR. ARTHUR SANTOS: – São ilações das
próprias palavras de V. Ex.ª.

O SR. MAGALHÃES BARATA: – V. Ex.ª está
dando côr diferente às verdades das coisas. Não
conhece bem os assuntos da minha terra...
O SR. ARTHUR SANTOS:– Conheço as
violências que se praticam no Estado de V.
Ex.ª
e
que
resultam
em
assassínios,
agressões a deputados na própria porta da
Assembléia.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – senão
através dos telegramas, e que de lá vêm.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Os
deputados pelos outros partidos opinam de modo
contrário.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – E como
não opinarem, se êles são partes interessadas? O
que desejo afirmar, Sr. Presidente, é que a Polícia
não tinha conhecimento de que se planejava a
agressão a dois Deputados. Depois da agressão, a
polícia tomou tôdas as providências, inclusive a
abertura de inquérito, pedido pelo próprio Chefe de
Polícia.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Fazem
parte da história política inquéritos que não chegam
a solução.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Reina
calma em Belém; há garantias para realização dos
trabalhos da Assembléia. No entanto, os
Deputados não comparecem, porque desejam criar
casos a fim de ver se conseguem uma
intervençãozinha, que está na moda, como recurso
de oposições fracassadas e que não têm eleitores
para vencer eleição e ir ao poder como são os
seus loucos anseios; mas não para trabalharem
pelo Estado.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Ninguém pode
vencer eleições com o processo adotado no Pará.
O SR. MAGALHÃES BARATA: – Quem tem
eleitorado, vence quand même. Sr. Presidente,
pediria a V. Ex.ª mandasse publicar ao pé do meu
discurso os outros telegramas. Fui mais longe do que
esperava. Não pretendia demorar-me tanto na
tribuna: mas precisava esclarecer os fatos postos em
dúvida.
Repito, Sr. Presidente, antes da agressão, a
policia de nada suspeitava; e, depois dela, o Govêrno
tomou tôdas as providências, até mesmo em relação
à Câmara dos Vereadores de Belém, cujos
membros oposicionistas, em número de 3 para 7,
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nada tendo com o caso, também não comparecem
às sessões. Não dão número, é fato, mas no fim do
mês, vão ao guichet receber os subsídios. (Risos) .
Era o que tinha a dizer. (Muito bem, muito bem).
TELEGRAMAS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MAGALHÃES BARATA EM SEU
DISCURSO.
Senador Magalhães Barata – Rio.
Notícias tendenciosas estão sendo veiculadas
nessa Capital relativas intervenção fôrça Federal
exercendo policiamento tôda cidade são absolutamente
infundadas e só visam pretender colocar mal meu
govêrno se encontra em condições cumprir seu dever
mantendo ordem dando garantias membros poder
Legislativo e jamais permitiria sem veemente protesto
fôsse ferida dessa forma autonomia estado que
governo como eleito que fui pelo povo nessa terra.
Além disso senhor general oitava região militar, que
com elevação equanimidade e acerto vem-se
conduzindo no cumprimento sua alta missão, seria
incapaz tomar atitude que atentasse contra garantias
regime instituído 29 outubro 1945, ferindo soberania
poderes executivo o Legislativo conspurcando Carta
Constitucional e desvirtuando finalidades fôrças
armadas. Ratificando minhas expressões informo
presado amigo que general Dimas Siqueira Menezes
acaba dirigir excelentíssimo senhor Ministro Guerra
seguinte rádio: "Comunico vossência que Imprensa
local noticia ocupação cidade fórça Federal. Esclareço
vossência serem inverídicas tais notícias. Apenas,
patrulhas polícia do exército, depois entendimento
prévio êste comando com secretário segurança,
executam patrulhamento normal, em locais diversos,
com efetivo total de onze homens. Finalidade
patrulhamento evitar militares imiscuirem-se em
questões políticas. Cidade absoluta calma, tntregue
responsabilidade exclusiva, polícia civil. Peço
vossência divulgar. Assinado General Dimas Siqueira
de Menezes, comandante oitava região militar". Em
conseqüência comando oitava região divulgou através
emissora rádio Clube Pará e distribuiu imprensa
seguinte nota oficial: "Em virtude divulgação
dada pela imprensa local que cidade está
tôda policiada fôrça Federal esclarece comando
oitava
região
militar
que
apenas
redu-

zido contingente polícia exerce, num efetivo total
onze praças, realiza patrulhamento certos
logradores Belém, com o fim de colaborando com
policia civil, evitar militares exército se emiscluam
questões políticas. Nessas condições policiamento
cidade continua cargo departamento estadual
segurança pública. Asisnado General Dimas
Siqueira Menezes comandante oitava região
militar". Creio que assim fica inteiramente desfeita
exploração
capciosa
nossos
tradicionais
adversários useiros e vezeiros na pratica
processos tão condenáveis e que jamais surtirão
efeito dentro clima democrático em que vivemos.
Peço querido amigo mais ampla divulgação.
Abraços Major Moura Carvalho, Governador
Estado.
Senador Magalhães Barata – Rio.
Receba prezado chefe minha solidariedade
sempre presente quando seus adversários querem
envolver seu nome lamentáveis acontecimentos
nos
quais
nada
tem
a
ver,
abraços.
– Otávio Meira.
Senador Magalhães Barata – Rio.
Acabo endereçar justiça artigo autoria
comunista Cleo Bernardo em que ataca Govêrno de
Vossência usando até ameaças de morte.
Aguardemos pronunciamento mesma. Abraços. –
Armando Correia.
Senador Magalhães Barata – Rio.
Bancada
Partido
Social
Democrático
Assembléia Legislativa, hoje reunida, tem satisfação
hipotecar vossência mais uma vez sua integral
solidariedade política e repulsa ante acusação
infundada quererem responsabilizar vossência atos
brutais e covarde agressão sofrida membros poder
legislativo o que já mereceu sua franca e formal
reprovação perante próprio senado Federal.
Respeitosas saudações.
– Teixeira Queiroz – Sílvio Meira. – Flávio Bezerra. –
João Camargo. – Lobão da Silva. – Valdir Bauhid.
– Bladuino Ataíde. – Carlos Sabóia. – Célio Lobato. –
Cupertino Contente. – Lindolfo Mesquita. –.
Francisco Bordolo. – Francisco Pereira. – João –
Meneses. – Lauro Melo. – Lindolfo Mesquita. – Neí
Peixoto. – Nunes Rodrigues. – Porfírio Neto. - Reis
Ferreira. – Rosa Pereira. – Santana Marques. –
Valdemir Santos.
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Vem
à
Mesa,
é
lido,
apoiado
e quadro "A", continuará êle nesse quadro e preencherdistribuído às Comissões de Constituição e Justiça o se-á a vaga pelo princípio sómente no quadro
seguinte:
Ordinário, sem alteração da seqüência dos princípios".
Art. 2º Das alterações da presente Lei não
PROJETO DE LEI DO SENADO
advirão vantagens pecuniárias e serão efetivadas a
partir da publicação da Lei nº 231, de 6 de fevereiro
Nº 46, de 1948
de 1948;
Art. 3º A presente Lei entrará em. vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
Altera a.redação do parágrafo 1º do artigo
em contrário.
4º da Lei nº 231, de 6 de fevereiro de 1948.
Considerando que a Lei nº 231, de 6 de
Sala das Sessões, em 3 de outubro de 1948. –
fevereiro de 1948, restabelecendo o paralelismo Maynard Gomes.
dos quadros Ordinário e "A", teve em vista não
O SR. PINTO ALEIXO (pela ordem): – Sr.
prejudicar colocações mantidas em cada, dêsses Presidente, peço a Vossa Excelência consulte a
quadros;
Casa sôbre se dispensa de interstício o Projeto de
Considerando que pela Lei acima, uma Lei do Senado nº 13, de 1948, que regula o
promoção por merecimento no quadro "A" acarreta aproveitamento de militares em cargos civis, a fim de
pelo menos mais duas. promoções por antiguidade ser incluído na Ordem do Dia da sessão seguinte.
nos quadros Ordinários e "A", tudo para
O SR. PRESIDENTE: – Vou ouvir o plenário
preenchimento de uma mesma vaga;
sôbre o requerimento que acaba de formular o nobre
Considerando que' o quadro "A" é uma quadro Senador Pinto Aleixo.
em
extinção,
cujos
componentes
contam
Os Senhores que concedem dispensa do
normalmente mais de 30 anos de serviço para a interstício regimental, para que O Projeto de Lei do
inatividade e não preenchem vaga;
Senado nº 13, de 1948, seja incluído na Ordem do
Considerando que a correspondência de Dia da próxima sessão queiram conservar-se
numeração entre os oficiais dos quadros Ordinário e sentados. (Pausa).
"A" deve ser sempre que possível mantida no
Está aprovado.
principio de antiguidade, a fim de não ferir a
Continua a hora do expediente. (Pausa).
hierarquia do Exército;
Mais nenhum Sr. Senador desejando usar da
Considerando que as atuais promoções dos palavra, passa-se à
quadros Ordinário e "A'' não se colidem e como tal
devem as vagas que se verificarem acima do inicio
ORDEM DO DIA
do paralelismo dos quadros atingir simultaneamente
a ambos os quadros;
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Considerando que para uma mesma vaga e
Plínio Pompeu.
sem prejuízo de ambos os quadros deve haver
Georgino Avelino.
apenas duas promoções quando competir a oficial
Ribeiro Gonçalves.
que tenha correspondente no outro quadro.
Flávio Guimarães.
O Congresso Nacional decreta:
Alfredo.Nasser.
Art. 1º Fica alterado o. parágrafo 1º do artigo
Santos Neves.
4º da Lei nº 231, de 6 de fevereiro de 1948, o qual
Filinto Müller.
passará a ter a seguinte redação:
Ferreira de. Souza.
"Art. 1º Nas promoções por merecimento,
Joaquim Pires.
concorrerão, indistintamente, à formação das listas
Salgado Filho.
de acesso, os oficiais dos quadros Ordinário e "A";
Olavo Oliveira.
se a promoção recair em oficial pertencente ao
Ernesto Dornelles.
quadro Ordinário que tenha correspondente
Durval Cruz.
no quadro "A", efetuar-se-á outra promoção
Etelvino Lins.
pelo
principio
de
antiguidade
sómente
Vespasiano Martins.
no quadro "A", e se recair em oficial do
Walter Franco (16).
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Deixam de comparecer os senhores
É aprovada a seguinte
Senadores:
Alvaro Maia.
EMENDA
Clodomir Cardoso.
Victorino Freire.
Á Proposição nº 229, de 1947
Fernandes Távora,
Modifique-se no art. 1º a palavra Inclusive por
Ismar dé Góes.
“exclusive".
Góes Monteiro.
É aprovada a seguinte
Attílio Vivacqua.
Sá Tinoco.
PROPOSIÇÃO
Levindo Coelho,
Bernardes Filho,
Nº 229, de 1947
João Vilasbôas.
João Câmara (12).
Concede isenção de direitos de importação e
É sem debate, aprovado em 1ª discussão, o demais taxas aduaneiras, inclusive a de previdência
seguinte:
social e impôsto de consumo, para 9.600.387 quilos de
carvão de pedra, a granel, e 242.113 quilos de coque.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida a isenção de direitos de
Nº 32, de 1948
importação e demais taxas aduaneiras, inclusive a
de previdência social e impôsto de consumo; para
Concede
á
Sociedade
Brasileira.
de 9.600.387 quilos de carvão de pedra, a granel e
Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal o auxilio de 242.113 quilos de coque, importados pela
Companhia Nacional de Navegação Costeira –
Cr$ 150.00,00.
Art. 1º É concedido à Sociedade Brasileira Organização Henrique Lage – Patrimônio Nacional,
de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, o destinados aos navios e oficinas de sua propriedade.
auxilio de Cr$ 150.00,00 (cento e cinqüenta mil
Art. 2º A presente lei entrará, em viger na data
cruzeiros) para custear as despesas do 5º de sua publicação.
Congresso de Neurologia, Psiquiatria e Medicina
Art. 3º Revogam-se as disposições em
Legal, a realizar-se na Capital da República em contrário.
outubro do corrente ano.
O SR. PRESIDENTE: – A Proposição nº 229,
Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a de 1947, vai à Comissão de Redação de Leis.
abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o
É sem debate aprovado, em discussão única o
crédito especial necessário ao fim previsto no seguinte:
artigo anterior.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto que acaba
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
de ser votado entrará em segunda discussão depois
do interstício regimental.
Nº 321, de 1948
Discussão única da Proposição nº 229, de
1947, que concede isenção de direitos de
Dispõe sôbre a inclusão, em caráter
importação, e demais taxas aduaneiras, inclusive permanente, no Almanaque da Marinha e no Boletim
impôsto de consumo; para 9.600.387 quilos de Mensal, do nome de Joaquim Marques Lisboa no
carvão de pedra a granel, e 242.113 quilos de pôsto de Almirante
Congresso Nacional decreta:
coque. (Com pareceres favoráveis, sob ns. 1º24 e
Art. 1º Passará a figurar em caráter
1º25, respectivamente das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças, o segundo permanente, no almanaque da Marinha e no Boletim
mensal, o nome de Joaquim Marques Lisboa, no
com emenda).
pôsto de Almirante.
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
Art. 2º A presente Lei entrará em vigor na data de
discussão,
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ponho em votação, em primeiro lugar, a
O SR. PRESIDENTE: – Vai à Comissão de
emenda da Comissão de Finanças.
Redação o Projeto de Lei da Câmara nº 321, de 1948.
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Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº
306, de.1948, que autoriza o Poder Executivo a
permutar terreno com as Faculdades Católicas. (Com
pareceres favoráveis, sob ns. 1.030 e 1.031,
respectivamente das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças).
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela ordem):
– Sr, Presidente, a Ordem do Dia assinala, em relação
ao Projeto de Lei da Câmara nº 306, de .1948, apenas
os pareceres das Comissões de Constituição e Justiça
e Finanças.
Creio, entretanto, que o projeto não deve deixar
de transitar pela Comissão de Educação e Cultura.
Trata-se de permuta, que a União vai fazer, de um
terreno do seu domínio, com as Faculdades Católicas,
integrantes da Universidade Pontifícia do Distrito
Federal.
No projeto consta a obrigação das Faculdades
Católicas concederem matriculas gratuitas.. Assim, pela
sua natureza, o Projeto nº 306 não pode deixar de
merecer a audiência da Comissão de Educação e
Cultura.
Além disso, Sr. Presidente, há um antecedente
interessante. Em agosto do ano passado foi
apresentado
nesta
Casa
projeto
inteiramente
idêntico,
permitindo
a
permuta
com
as
Faculdades Católicas. Encaminhado à Comissão de
Finanças, esta entendeu que só poderia opinar sobre o
assunto depois de ouvida a Comissão de Educação e
Cultura, a qual se manifestou oferecendo, por meu
parecer, quatro emendas, uma delas relativa à
denominação das Faculdades Católicas. Segundo
parecia àquele órgão, a permuta devia ser feita com. a
Universidade.
Agora
mesmo,
conforme
se
vê
do
parecer da Comissão de Finanças, as Faculdades
Católicas – então assim denominadas – constituem,
hoje, a Universidade Pontifícia, que, na forma dos
Estatutos, é quem representa as Faculdades em
juízo ou fora dêle.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Neste ponto,
há engano de V. Ex.ª A personalidade jurídica das
Faculdades Católicas não sofreu modificação
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Cada uma
das Faculdades tem sua personalidade jurídica.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Existe
uma
sociedade
civil
denominada
Fa-

culdade Católica, que ainda não, tem personalidade
jurídica.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Em meu
parecer – dado na Comissão de Educação e Cultura a
respeito do projeto do nobre Senador Ferreira de Souza
– o assunto foi estudado através dos Estatutos da
própria Universidade.
Neste caso, aceito a declaração do ilustre colega
para dizer que não compreendo o regime das
Faculdades Católicas e da Universidade Pontifícia.
Ainda como justificativa do pedido de audiência
da Comissão de Educação e Cultura, desejo esclarecer
que, quando o projeto voltou à Comissão de Finanças,
o honrado relator, Senador José Americo, solicitou uma
diligência perante o domínio da União a propósito do
terreno que ia ser permutado com as Faculdades
Católicas: A providência, concedida em janeiro dêste
ano, até. hoje não foi satisfeita.
Vem,
agora,
projeto
da
Câmara
consubstanciando matéria idêntica à do projeto do
Senado, que ficou arquivado na Comissão de Finanças,
à espera da realização da mencionada diligência.
Pergunto a V. Ex.ª, Sr. Presidente, se é possível
transitar nesta Casa projeto sôbre o mesmo assunto,
sem audiência da Comissão de Educação e Cultura,
que emitiu parecer sôbre o outro.
Na forma do Regimento, encaminho à Mesa
pedido de audiência da Comissão de. Educação e
Cultura para o projeto de lei da Câmara n.o 306, que
figura na Ordem do Dia de hoje.
Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 146
Requeiro a audiência da Comissão de Educação
e Cultura para o projeto de Lei da Câmara nº 306, de
1948, que está. na ordem do dia de hoje.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1948. –
Aloysio de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE: – Em cumprimento à
deliberação do Seriado o Projeto de Lei da Câmara nº
306, de 1948, vai à Comissão de Educação e Cultura.
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Nada
mais
havendo
que
tratar,
vou
cerrar
a
sessão.
Designo
para
a
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da próxima segunda-feira, 11 do corrente, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1ª discussão do Projeto de Lei do Senado nº
13, de 1948, que regula o aproveitamento do militar
em cargo público. (Com Parecer contrário da
Comissão de Fôrças Armadas sob nº 1.093).
Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo
nº 25, de 1948, que aprova os registros sob reserva,
feitos pelo Tribunal de Contas nas sessões de 30-12-47
e de 13 e 15-1-48, à conta da Verba 3 – Serviços e
Encargos, Consignação I, Subconsignação 16-19-04-B –
Exposições Regionais, do Ministério da Agricultura, na
importância de Cr$ 180.000,00. (Com pareceres
favoráveis ns. 1.027 e 1.028, respectivamente, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças).
Discussão única do Veto nº 45, de 1948, opôsto
pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal ao Projeto de Lei
Municipal nº 181, de 1948, que isenta de impostos
municipais os circos explorados por companhias
brasileiras. (Com Parecer nº 1.033, da Comissão de
Constituição e Justiça, favorável ao veto).
Discussão única do Veto nº 47, de 1948,
opôsto pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal ao Projeto
nº 59, da Câmara dos Vereadores, que determina
para efeito da cobrança do imposto de transmissão
de imóvel, por ato "inter-vivos", e que o valor do
imóvel edificado será na compra e venda o declarado
na guia, desde que não inferior ao valor padronizado
do terreno nem ao produto de 12 vezes o valor
locativo. (Com Parecer nº 1.029, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela rejeição do veto).
Levanta-se a sessão às 15 horas e 25 minutos.
RESENHA DAS MATERIAS VOTADAS NO MES DE
SETEMBRO
ENVIADAS À CAMARA
Da Câmara:
Projeto de Lei nº 119, de 1948. – Concede
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras, inclusive a de previdência social, para 18
caixas de papelão que contêm equipamento
necessário ao preparo de sangue.

Projeto de Lei nº 131, de 1948. – Autoriza a
abertura, pelo Ministério da Guerra, do crédito
especial de Cr$ 99.163.966,50, para ocorrer ao
pagamento de varias despesas realizadas em 1946.
Projeto de Lei nº 209, de 1948. – Concede
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras para um grupo elarico Caterpillar Diesel,
adquirido pelo Govêrno do Estado do Maranhão.
Proposição nº 249, de 1947. – Estrutura, no
Departamento dos Correios e Telégrafos, um quadro
permanente de Auxiliares de Tráfego Postal.
Projeto de Lei nº 95, de 1948. – Torna
embargáveis as decisões das Turmas do Supremo
Tribunal Federal, quando divirjam entre si, ou, de
decisão tomada pelo Tribunal Pleno.
Proposição nº 292, de 1947. – Cria a
Comissão da Vale do São Francisco e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 118, de 1948. – Concede
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras, inclusive a de previdência social, para
três aviões, dez toneladas de material accessórlo, e
duas mil ditas de gasolina.
Projeto de Lei nº 119, de 1948. – Fixa os
vencimentos da Magistratura e do Ministério Público.
Projeto de Lei nº 149, de 1948. – Concede
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras, inclusive a de previdência social e
impôsto de consumo, a materiais importados pela
Cia. Nacional de Navegação Costeira – Organização
Henrique Lage – Patrimônio Nacional.
Projeto de Lei nº 97, de 1948. – Conta tempo
de serviço público para efeito de aposentadoria
(Antônio Joaquim de Castilho, funcionário do Instituto
Nacional do Livro – Ministério da Educação e
Saúde).
Do Senado:
Projeto de Lei nº 28, de 1947. – Regula a
transferência para o Q.O.A. dos Oficiais do Q. O.
Aux. que satisfizerem o Art. 6º do Decreto-lei número
3.448, de 23 de julho de 1941.
Da Câmara:
Projeto de Lei nº 99, de 1948. – Autoriza a
abertura pelo Poder Judiciário, do crédito especial de
Cr$ 139.300,00, para ocorrer ao pagamento de
despesas de pessoal e aluguel de casa em 19474
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Projeto de Lei nº 108, de 1948. – Autoriza a
abertura de créditos para o cumprimento do disposto
no artigo 33 das Disposições Constitucionais
Transitórias e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 170, de 1948. – Concede
pensão especial aos veteranos da Revolução
Acreana.
Projeto de Lei nº 171, de 1948 – Dispõe sôbre
promoção dos Capitães dos Quadros de Serviço das
Forças Armadas.
Projeto de Lei nº 257, de 1948, – Abre, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$
33.817,20, para ocorrer a pagamento de diferença de
proventos de aposentadoria de contínuo, aposentado,
da Secretaria da Câmara dos Deputados.
Projeto de Lei nº 236, de 1948. – Autoriza a
abertura, pelo Ministério da Agricultura, do crédito
especial de Cr$ 16.185,50, para pagamento de
gratificação de magistério do Prof. Catedrático,
Padrão M, José Pio de Lima Antunes.
Projeto de Lei nº 232, de 1948. – Abre, ao
Poder Judiciário, o crédito suplementar de Cr$
780.000,00, para ocorrer ao pagamento de
substituições na Justiça do Trabalho.
Projeto de Lei nº 207, de 1948. –
Autoriza a abertura, pelo Ministério da
Educação e Saúde, do crédito especial de Cr$
33.000,00, para atender ao pagamento de
gratificação de magistério a Luiz Capriglione.
Projeto de Lei nº 205, de 1948. – Autoriza a
abertura de crédito especial de Cr$ 11.200,00, para
pagamento de aluguel do prédio onde funciona o
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.
Projeto de Lei nº 249, de 1948. – Retifica o
Decreto-lei nº 9.548, de 5 de agôsto de 1946, que
alterou, com redução de despesa, os Quadros
Permanente e Suplementar do Ministério da Marinha.
Projeto de Lei nº 200, de 1948. – Autoriza a
abertura, pelo Ministério da Agricultura, do crédito
especial de Cr$ 9.000,00, suplementar ao orçamento
em vigor, para pagamento de gratificação de
magistério ao Professor José Pio de Lima Antunes.
Projeto de Lei nº 251, de 1948. –
Autoriza a abertura, pelo Ministério das Relações
Exteriores, do crédito especial de Cr$ 4.700,000,00,
para ocorrer ao pagamento de despesas de

Pessoal, Material, e Serviços e Encargos.
Projeto de Lei nº 25, de 1948. – Autoriza a
abertura, pelo Ministério da Marinha, do crédito
especial de Cr$ 2.369.394,00, para pagamento à
Construtora Melo Cunha S. A.
Projeto de Lei nº 214, de 1948. – Torna
extensivos aos oficiais generais do Serviço da
Aeronáutica, dispositivos da lei de inatividade dos
militares do Exército.
Projeto de Lei nº 228, de 1948. – Autoriza a
abertura, pelo Ministério da Educação e Saúde, do
crédito especial de Cr$ 25.103,20, para atender a
pagamento de gratificação de magistério concedida a
Edison Junqueira Passos.
Projeto de Lei nº 178, de 1948. – Concede
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras para aeronaves pela "S. A. Empresa de
Viação Aérea Rio Grandense".
Projeto de Lei nº 183, de 1948. – Isenta de
impostos de importação e demais taxas aduaneiras
os produtos anti-maláricos.
Projeto de Lei nº 212, de 1948. – Concede
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras, inclusive impôsto de consumo, para 300
lança-chamas encomendadas pela secretaria de
Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul.
Projeto de Lei nº 240, de 1948. – Autoriza a
abertura, pelo Ministério da Fazenda, do crédito
especial de Cr$ 600.000,00, para pagamento de
auxílio ao Touring Club do Brasil.
Projeto de Lei nº 174, de 1948. – Autoriza o
Poder Executivo a abrir o crédito especial de Cr$
16.000,00,
destinados
ao
desenvolvimento
econômico da região do Vale de São Francisco.
Projeto de Lei nº 185, de 1948. – Concede
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras para uma imagem destinada ao Ginásio
Imaculada Conceição, em Natal.
Projeto de Lei nº 250, de 1948. – Autoriza a
abertura, ao Poder Judiciário, do crédito especial de
Cr$ 71.300,00, para atender ao pagamento de
gratificação de representação a membros dos
Tribunais Eleitorais do Paraná e de Pernambuco.
Projeto de Lei nº 245, de 1948. –
Abre,
ao
Congresso
Nacional,
o
crédito
suplementar
de
Cr$
2.164.916,00,
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para ocorrer a despesas com subsídios, ajuda de
custo, pessoal e material.
Projeto de Lei nº 193, de 1948. – Autoriza a
abertura, pelo Ministério da Agricultura, do crédito
especial de Cr$ 2.967,70, para atender ao
pagamento de gratificação de magistério a João
Cândido Ferreira Filho.
Projeto de Lei nº 121, de 1948. – Autoriza a
abertura, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas,
do crédito especial de Cr$ 74.518,50, para
pagamento de materiais destinados à Estrada de
Ferro Santos-Jundiaí.
Projeto de Lei nº 242, de 1948. – Dispõe sôbre
a escrituração fiscal de importação de papel.
Projeto de Lei nº 267, de 1948. – Extingue a
Comissão Nacional do Gasogênio.
Projeto de Lei nº 201, de 1948. – Autoriza a
abertura, pelo Ministério da Educação e Saúde, do
crédito especial de Cr$ 13.700,00, para indenização
de despesas ao Dr. Mário Kroeff.
Proposição nº 28, de 1948. – Dá nova redação ao
Decreto-lei nº 8.018, de 29 de setembro de 1945, o qual
assegura direito à percepção de vencimentos e vantagens
a militares da Reserva Remunerada ou Reformados.
Projeto de Lei nº 32, de 1948. – Concede auxílio
especial ao Instituto Histórico e Geográfico de Santa
Catarina, para realização do Congresso do Bi-centenário
da Colonização Açoriana, em outubro do corrente ano.
Projeto de Lei nº 163, de 1948. – Concede a Luiz
Soares a pensão de Cr$ 1.000,00 e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 112. – Autoriza o Poder
Executivo a abrir à Sociedade Brasileira de
Tuberculose o crédito de Cr$ 30.000,00, para ocorrer
às despesas com a publicação dos Anais da 4ª
Conferência Regional de Tuberculose.
Projeto de Lei nº 116, de 1948. – Dispõe sôbre
o pagamento de diferença de vencimentos aos
professôres civís, vitalícios, com honras militares,
nos estabelecimentos de ensino do Exército.
Projeto de Lei nº 127, de 1948. – Concede
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras para uma caixa, com pêso bruto de 10
quilos, a qual contém 100,86 miligramas de rádium e
accessórios à sua aplicação.

Projeto de Lei nº 262, de 1947. – Concede
isenção de direitos de importação e demais taxas,
inclusive impostos de consumo, para uma caixa de
cinco microscópios e cinco lanternas mágicas.
Projeto de Lei nº 238., de 1948. – Concede
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras, inclusive impôsto de consumo, para
material adquirido para o Estado de São Paulo.
Projeto de Lei nº 224, de 1948. – Concede
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras, inclusive impôsto de consumo, para
material adquirido para o Estado de São Paulo.
Projeto de Lei nº 243, de 1948. – Isenta de
direitos de importação e demais taxas aduaneiras
materiais importados para o Serviço de Rádio
Patrulha do Estado do Rio Grande do Sul.
Projeto de Lei nº 281, de 1948. – Autoriza a
abertura, pelo Ministério da Fazenda, do crédito
especial de Cr$ 4.000.000,00, para pagamento de
juros de apólices da Divida Pública Interna.
Projeto de Lei nº 217, de 1948. – Autoriza a
abertura, pelo Ministério da Educação e Saúde, do
crédito especial de Cr$ 66.000,00 papra atender ao
pagamento de gratificação de magistério.
Projeto de Lei nº 135, de 1948. – Concede
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras, inclusive impôsto de consumo, para
duas caixas, as quais contém uma máquina para
pesquisas metalúrgicas e um motor elétrico.
PROMULGADOS
Projeto de Resolução nº 9, de 1948. Concede
licença aos Senadores Alvaro Mala e Bernardes
Filho para aceitarem suas nomeações de Delegados
do Brasil à Conferência da Organização das Nações
Unidas.
Projeto de Resolução nº 10, de 1948. Autoriza
o Govêrno do Pará a contrair com Export and Import
Bank de Washington, Estados Unidos da América do
Norte, um empréstimo de US$ 750.000.
Projeto de Decreto Legislativo nº -7, de 1948.
Mantém a decisão do Tribunal de Contas que
recusou registro ao têrmo do contrato celebra-
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do entre o Govêrno da República e o Professor
Amilcar Carvalho da Silva.
Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de 1948.
Aprova o Convênio Sanitário entre a República dos
Estados Unidos do Brasil e a República Oriental do
Uruguai.
Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 1948.
Aprova o registro sob reserva, feito pelo Tribunal de
Contas, em sessão de 11 de novembro de 1947, de
conformidade com o art. 77, § 3º da Constituição Federal.
Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 1948.
Aprova o Acôrdo sôbre Transportes Aéreos entre o
Brasil e a Noruega, firmado a 14 de novembro de
1947, no Rio de Janeiro.
REJEITADOS

29 de dezembro de 1942, sôbre a execução dos
serviços de fomento da produção vegetal.
Projeto de Lei nº 125, de 1948. – Dispõe sôbre
as publicações na Imprensa Nacional, dos julgados e
de decisões dos juizes e Tribunais, e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 114, de 1948. – Concede
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras para material destinado à Companhia
Luz e Fôrça "Santa Cruz".
Projeto de Lei nº 167, de 1948. – Assegura
aos atuais alunos do Curso Técnico de Contabilidade
o direito ao diploma de Contador.
RETIRADO

Projeto de Lei nº 7, de 1948. – Congela
Da Câmara:
vencimentos e salários e dispõe sôbre juros,
Projeto de Lei nº 64, de 1948. – dividendos e lucros de Bancos, Empresas,
Revoga
o
art.
9º
do
Regulamento Sociedades, etc.
baixado com o Decreto nº 11.159, de
Total – 64 projetos.

140ª SESSÃO, EM 11 DE OUTUBRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE E MELLO VIANA, VICE-PRESIDENTE
Às 14,30 horas, comparecem os Srs. Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Alvaro Adolpho.
Magalhães Barata.
Augusto Meira.
Clodomir Cardoso.
Vitorino Freire.
Evandro Vianna.
Plínio Pompeu.
Olavo Oliveira.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
José Américo.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Apolônio Sales.
Cicero de Vasconcelos.
Maynard Gomes.
Pinto Aleixo.
Pereira Moacyr.
Henrique de Novais.
Santos Neves.
Alfredo Neves.
Pereira Pinto.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Mello Vianna.
Rodolpho Miranda.
Dario Cardoso.
Pedro Ludovico.
Alfredo Nasser.
Filinto Muller.
Flavio Guimarães.
Roberto Glasser.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lúcio Corrêa.
Ernesto Dorneles.
Camilo Mércio. (39)
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presente 39
Srs. Senadores. Havendo número legal, está aberta
a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O
Sr.
3º
Secretário
(servindo
de
B.º),
procede
à
leitura
da
ata
da

sessão anterior que, posta em discussão, é sem
debate aprovada.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
Nº 261, 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 pagamento de gratificação
de magistério, tenho a honra de restituir a
Vossa
Excelência
dois
dos
respectivos
autógrafos.
Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1948. – Eurico
G. Dutra.
Ao Arquivo.
Nº 262, de 1948
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
do
Senado Federal.
Tenho a honra de acusar o recebimento
e de agradecer a Mensagem de Vossa
Excelência
nº
237,
de
4
do
corrente,
acompanhada
de
autógrafo
do
Decreto
Legislativo nº 29, de 1948.
Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1948. – Eurico
G. Dutra.
Inteirado.
Nº 263, de 1948
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
do
Senado Federal.
Havendo
sancionado
o
Decreto
do
Congresso Nacional que dispensa consignação
nominal para a Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo gozar de isenção de direitos de
importação, tenho a honra de restitruir a Vossa
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Excelência dois dos respectivos autógrafos.
ra reprodução e melhoria de pecuária nacional.
Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1948. – Eurico
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
G. Dutra.
Excelência os protestos de minha distinta consideração.
Ao Arquivo.
Rio, em 8 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha – 1º Secretário.
Nº 264, de 1948
Telegrama:
A S. Ex.ª o Sr. Nereu Ramos, Presidente do
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal.
Senado Federal.
Peço-vos
receber
meus
sinceros
Havendo sancionado o Decreto do Congresso agradecimentos pelas amáveis condolências do
Nacional que autoriza a abertura, pelo Ministério das Senado Brasileiro por ocasião da trágica morte do
Relações Exteriores, do crédito especial de Cr$ Conde Folke Bernadotte. – Nilsson, Primeiro
1.933.913,00, para atender às despesas com a Presidente da Câmara de Riksdag.
Delegação Brasileira à Conferência de Comércio e
Inteirado. Publique-se.
Emprêgo reunida em Havana, tenho a honra de
São lidos e vão a imprimir os seguintes pareceres:
restituir a Vossa Excelência dois dos respectivos
autógrafos.
PARECER
Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1948. – Eurico
G. Dutra.
Nº 1.104, de 1948
Ao Arquivo.
Ofícios:
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
Do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, o Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 1948.
comunicando que a mesma Côrte resolveu ordenar,
em sessão de 5 do corrente, o registro do crédito
Relator: Sr. Lúcio Corrêa.
suplementar de Cr$ 2.164.916,00 aberto ao
O Projeto de Decreto Legislativo nº 107-A, de
Congresso Nacional pela Lei nº 400, de 22-9-48, 1948, oriundo da Câmara dos Deputados, aprova o
bem como sua distribuição ao Tesouro Nacional. – acôrdo sôbre transportes Aéreos entre o Brasil e o
Inteirado.
Reino dos Países Baixos, firmado a 6 de novembro
Do Sr. Ministro da Guerra, agradecendo a de 1947, no Rio de Janeiro.
comunicação de haver sido enviado à sanção o
2. O projeto resultou da mensagem do Sr.
decreto legislativo que altera a redação dos artigos Presidente da República ao Congresso Nacional.
1º e 2º e revoga o art. 7º do Decreto-lei nº 9.825 de
Não há negar que êsse acôrdo destinando-se
10-9-46. – Inteirado.
a assegurar comunicações aéreas regulares entre
Do Sr. Ministro interino da Fazenda (2), dois países, proporcionará para ambos uma melhor
agradecendo a comunicação de haver sido enviado à aproximação no domínio comercial e mesmo cultural,
sanção o decreto legislativo que autoriza a abertura, tal a importância cada vez mais relevante da aviação
àquele Ministério, do crédito especial de Cr$ comercial no mundo.
4.000.000,00, para pagamento de juros de apólices
3. Por que caiba ao Congresso Nacional,
da divida pública interna, e acusando o recebimento resolver definitivamente sôbre os tratados e
de ofício desta Casa solicitando informações a convenções celebradas com os Estados estrangeiros
respeito de requerimento do Sr. Senador Andrade pelo Presidente da República (art. 66, nº I, da
Ramos, para o qual já foram tomadas as devidas Constituição Federal), a Comissão de Constituição e
providências. – Inteirado.
Justiça nada opõe à aprovação do acôrdo a que se
Da Câmara dos Deputados
refere o presente Projeto de Decreto Legislativo.
Senhor 1º Secretário:
Sala das Comissões, em 2 de agôsto de 1948.
Tenho a honra de transmitir a Vossa – Waldemar Pedrosa, Presidente em exercício, –
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo Lúcio Corrêa, Relator. – Verginaud Wanderley. –
do Projeto de Lei nº 611-B, de 1948, que isenta Augusto Meira. – Filinto Müller. – Arthur Santos. –
de tôda tributação os animais importados Pa- Etelvino Lins. – Ferreira de Souza.
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PARECER
Nº 1.105, de 1948
Da Comissão de Relações Exteriores, sôbre
Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 1948.
Relator: Sr. Mathias Olympio.
O Sr. Presidente da República submeteu à
aprovação do Congresso Nacional, para os fins
previstos no art. 66 número I da Constituição
Federal, o Acôrdo sôbre Transportes Aéreos firmado
pelo Brasil e o Reino da Holanda.
O Convênio firmado entre as Partes
Contratantes estabelece a reciprocidade de direitos e
visa proporcionar mais um meio de aproximação
entre os dois povos.
Na ausência de um pacto geral multilateral que
regulamente a matéria é de se aprovar o presente
acôrdo, que se ajusta aos têrmos da Convenção
sôbre Aviação Civil Internacional, firmado nos
Estados Unidos da América a 7 de dezembro de
1944.
Sala das Comissões, em 1 de outubro de
1948. – Mathias Olympio, Vice-Presidente e Relator.
– Arthur Santos. – Durval Cruz. – Pinto Aleixo. –
Valdemar Pedrosa. – Flavio Guimarães.
PARECER
Nº 1.106, de 1948
Da Comissão de Viação e Obras Públicas, sôbre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 1948.
Relator: Sr. Ribeiro Gonçalves.
Com a Mensagem nº 23, de 17 de janeiro do
corrente ano, submeteu o Sr. Presidente da
República à resolução definitiva do Congresso
Nacional, em observância ao art. 6, I da Constituição,
as condições segundo as quais se deverão explorar
as linhas de transportes aéreos entre o Brasil e o
Reino dos Países Baixos.
O acôrdo obedece ao principio da
reciprocidade e às estipulações adotadas pela
Convenção sôbre Aviação Civil Internacional,
concluído em Chicago, a 7 de dezembro de 1944.
Prevê e regula a concessão e a revogação de
licença a empresas, de uma e da outra
nacionalidade, para o tráfego das rotas indicadas; às
taxas a que as emprêsas transportadoras ficam
sujeitas; o contrôle a que são obrigadas;

a permissão para a mudança de bitola; a relação
entre a procura e a capacidade de transporte, bem
como "o embarque e o desembarque, em ponto e
rotas especificados, com destino a ou provenientes
de terceiros países". Trata da fixação das tarifas
rasoáveis, tomadas em consideração todos os
fatores relevantes e, em particular, o custo da
exploração, lucros razoáveis, tarifas cobradas pelas
outras emprêsas e as características de cada
serviço, tais como velocidade e confôrto".
Estabelece, ainda, o juízo arbitral quando houver
divergência entre as Partes Contratantes quanto a
interpretação de cláusulas nos casos que se não
configurarem na Convenção sôbre Aviação Civil
Internacional. E dispõe a respeito do processo da
rescisão.
O acôrdo e todos os contratos relativos ao
mesmo serão registrados na Organização de
Aviação Civil Internacional.
Da execução do que foi combinado resultarão
mais frequentes e mais fortalecidas as relações
comerciais e culturais do Brasil com o Reino dos
Países Baixos.
Assim, o Projeto de Decreto Legislativo nº 11,
de 1948, está, a nosso parecer, em condições de ser
aprovado.
Sala das Comissões, em 7 de outubro de
1948. – Henrique de Novais, Presidente. – Ribeiro
Gonçalves, Relator. – Francisco Gallotti. – Ernesto
Dornelles. – Euclydes Vieira.
PARECER
Nº 1.107, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 22, de 1948.
Relator: Sr. Ferreira de Sousa.
Pretende o projeto se altere o artigo 585, do
Código do processo penal, para se atribuir efeito
suspensivo ao recurso da sentença de pronúncia
quando, ainda inafiançável o crime, o réu recorrente
fôr menor e primário.
2. Há nele uma profunda inovação técnica,
que não parece aceitável.
Trata-se da definição dos efeitos do recurso,
não tendo em vista a natureza da sentença ou do
próprio crime, como é da boa tradição processual,
mas em razão da pessoa do criminoso.
O
processo
deixa,
assim,
o
seu
campo para receber influência a êle e
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ao delito inteiramente alheias. Ao receber um recurso
de pronúncia, que nada tem que vêr com a situação
de primário ou de reincidente do pronunciado, fica o
Juiz obrigado a verificar tal circunstância,
possivelmente omissa nos autos, e cuja apuração
muita vez só pode ser seguramente feita no
julgamento final pelo próprio júri chamado a se
pronunciar a propósito, dado ser a reincidência uma
agravante consoante o art. 44, I, do C. Penal. Uma
providência tipicamente processual ficará, destarte,
na dependência de uma forma de apreciação da
prova, da verificação de um fato substancial com
efeitos marcados na fixação da pena.
3. Esse amálgama de forma e substância,
essa mistura de direção do processe e exame da
prova não são recomendáveis em tal fase. Não se
poderia siquer exigir fôsse a circunstância da
primariedade prèviamente examinada e declarada
na sentença de pronúncia. Esta não é rigorosamente
um julgamento não decorre de uma análise integral
do caso, não tem em vista os detalhes do fato ou do
delinqüente. Baseada exclusivamente na convicção
da existência do crime e em indícios veementes da
sua autoria, fecha uma fase do procedimento,
apontando o pronunciado a apreciação do tribunal
popular. Só não a prefere o Juiz quando não se
convence da realidade do delito, ou não encontra
sequer indícios da sua autoria, ou dos autos ressalta
imediatamente
qualquer
das
circunstâncias
excludentes do crime ou da pena, na forma dos
artigos 408, 409 e 411; do cit. C. de Processo Penal.
4. Firmada nos dois requisitos acima referidos
– certeza do fato criminoso e indícios veementes da
sua autoria – a pronúncia não pode deixar de ter
certos efeitos, inclusive o de, nos crimes
inafiançáveis, determinar a prisão do pronunciado,
agora réu. Já os elementos de prova criaram num
magistrado a convicção da sua culpa o seu nome é
lançado no ról dos culpados e a sua captura é
determinada, segundo dispõe o art. 408, § 1º, do cit.
C. de proc. penal.
5. Não colhe o argumento de se tratar
sòmente da pronúncia de menores primários.
A noção da menoridade no direito
penal não é a mesma do direito civil.

Menor ali não é pròpriamente o de menos de vinte e
um anos, senão o de idade inferior a dezoito anos,
não sujeito a processo criminal, vale dizer,
irresponsável. Depois dos dezoito anos considera-o
a lei mentalmente desenvolvido e capaz de
responder pelos seus atos. A maioridade política
(Constituição art. 131). A menoridade civil vale,
então, como simples atenuante, segundo dispõe o
art. 48, I, do C. penal, jamais, porém, como
modificador da responsabilidade.
6. Por estas razões, a Comissão de
Constituição e Justiça opina pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 7 de outubro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente,
vencido. – Ferreira de Souza, Relator. – Arthur
Santos, – Finto Müller. – Vergniaud Vanderley. –
Aloysio de Carvalho.
VOTO EM SEPARADO
O projeto de Lei nº 22, de 1948, de autoria do
eminente Senador Ivo d'Aquino, altera o disposto no
artigo 585 do Código do Processo Penal para tornar
possível aos criminosos primários ainda menores, o
recurso do despacho de pronúncia, fora da prisão.
A
iniciativa
acha-se
sucinta
e
fundamentalmente justificada pelo autor.
Os males da reclusão de menores ainda não
definitivamente condenados, sobretudo quando não
se faz – na maioria dos casos – em
estabelecimentos especializados, não são do
conhecimento apenas dos que lidam com o
problema, senão também de tôda a população.
Recolher a prisões, em promiscuidade com
criminosos de tôda a espécie, aqueles que, pela
inexperiência, pelos defeitos de orientação, pelas
más companhias, ou pelas simples circunstâncias
ocasionais, tiveram a infelicidade de incidir em
qualquer ato delituoso previsto, é desde logo, na
maior parte dos casos, suprimir as possibilidades de
regeneração a quem para o crime ainda não tem o
espírito preparado. E' privar a sociedade de cidadãos
que para ela poderiam ser recuperados facilmente.
E' onerar os cofres públicos com o sustento de
jovens, cuja manutenção poderia continuar à

– 309 –
conta dêles próprios, ou de seus responsáveis, por
todo o tempo em que ainda não haja condenação. E',
em última análise, agravar o problema da
delinquência juvenil sem nenhuma vantagem para
quem quer que seja.
Tanto basta para que esta Comissão,
reconhecendo não haver na medida proposta
qualquer eiva de inconstitucionalidade ou de
inconveniência do ponto de vista legal, lhe dê a sua
aprovação.
Sala das Comissões, em 12 de julho de 1948.
– Waldemar Pedrosa.

No capítulo VIII – Dos crimes contra o
cumprimento das decisões judiciárias.
O critério do projeto não pode, pois – a meu
ver – ser alterado por uma emenda que lhe quebraria
a sistemàtica.
III – EMENDA Nº 2

Acrescenta ao final do art. 14 as expressões
"sujeitando-se o denunciante às penas cominadas
no artigo 339 do Código Penal". Isto é, manda
aplicar sanção ao denunciante malicioso ou de má
fé.
PARECER
E' desnecessária a sugestão.
Incorre em sanção quem fizer denúncia
Nº 1.108, de 1948
dolosa. O princípio é genérico. E o projeto não o
infringe.
Diz a justificação que a providência evita que o
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
denunciante leigo no assunto, desconhecendo os
emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 23, de 1948.
Relator: Sen. Arthur Santos.
efeitos da denunciação caluniosa, dela use, inspirado
I – Novamente emendado volta à Comissão o Projeto em paixões políticas.
de Lei do Senado, que define os crimes de responsabilidade
Ora, ninguém se acusa, pela ignorância da lei
e regula o respectivo processo e julgamento.
penal.
Agora, em plenário, ainda de autoria do nobre
Senador, Sr. Olavo Oliveira e outros, foram apresentadas
IV – EMENDA Nº 3
doze emendas sôbre as quais passo a opinar.
A emenda manda acrescentar dois parágrafos
ao art. 2º. Pelo primeiro, nos caso de tentativa a
EMENDA Nº 1
pena seria, apenas da perda do cargo. No caso do
II – Manda alterar o título dado ao capítulo I, crime consumado, além dessa, a de inabilitação para
acrescentando-lhe o sub-título – "Dos crimes contra o exercício de outra função pública.
a independência, integridade e dignidade da Pátria".
Pelo parágrafo segundo, ora proposto,
Alega-se que essa era a redação do Código de 1890. exclui-se punição, quando por ineficácia absoluta
O Projeto, adotou, porém, técnica diversa. do meio ou por absoluta impropriedade do
Dividiu o Título I em VIII capítulos.
objeto, fôr impossível consumar-se a crime.
No capítulo I – Dos crimes contra a existência
Não adiro, data venia, à nenhuma das duas
da União.
sugestões.
No capítulo II – Do livre exercício dos poderes
O Projeto no seu art. 2 seguiu à orientação
constitucionais.
objetiva do Código Penal Brasileiro. Diz-se crime –
No capítulo III – Dos crimes contra o exercício pela conceituação da lei criminal – não só o crime
dos direitos políticos, individuais e sociais.
consumado, como o crime tentado, quando, iniciada
No capítulo IV – Dos crimes contra a a execução não se consuma por circunstâncias
segurança interna do país.
alheias à vontade do agente.
No capítulo V – Dos crimes contra a probidade
Não é possível abandonar o sistema da lei
na administração.
penal vigente, máxime quando se procura definir os
No capitulo VI – Dos crimes contra a lei crimes de responsabilidade, regulando-lhe o
orçamentária.
processo e julgamento.
No capítulo VII – Dos crimes contra a guarda e
O parágrafo segundo não tem razão de ser. O
legal emprêgo dos dinheiros públicos.
Código Penal, no seu art. 14, já regula a espécie.
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V – EMENDA Nº 4
A emenda manda suprimir no final no item 2
do art. 6 – as palavras – "bem como, conseguir ou
tentar conseguir o mesmo objetivo mediante subôrno
ou outras formas de corrupção".
Alega-se que quem é subornado não é
coagido, pois livremente aceita o subôrno.
Ainda que a tese não seja pacífica é
impossível deixar impunes a corrupção ou o subôrno,
como meios de que pode usar o agente do poder
público para conseguir seus objetivos.
Os atos por êle praticados serão altamente
dolosos e merecedores da sanção penal.
VI – EMENDA Nº 5
O item 8 do art. 6 considera crime de
responsabilidade – "intervir em negócios peculiares
aos Estados, com desobediência às normas
constitucionais".
A emenda manda incluir as palavras é "aos
municípios, depois de "aos Estados".
VIII – EMENDA Nº 6
No item 6 do art. 9º, a emenda nº 6 sugere a
substituição normas legais por "lei".
Apesar da exação do conceito de normas
legais, a substituição proposta deixa o texto mais
claro.
VIII – EMENDA Nº 7
O inciso 7 do art. 8º define crime de
responsabilidade contra a probidade na administração:
"revelar procedimento incompatível com a
dignidade, a honra e o decôro do cargo".
A emenda pretende especificar para:
"comprometer a honra e a dignidade do cargo
por incontinência pública e escandalosa, ou pelo
vicio de jogos proibidos, ou de embriaguês repetida".
Inclino-me pelo projeto. Redação sóbria,
perfeita e que não se presta às dúvidas e incertezas
temidas pelos doutos signatários da sugestão.

X – EMENDA Nº 9
Ao art. 74 que dá a qualquer cidadão a
faculdade de denunciar o Governador do Estado por
crime de responsabilidade perante a Assembléia
Legislativa a emenda manda incluir novo artigo, com
esta redação:
"A denúncia só poderá ser recebida enquanto
o denunciado não tiver, por qualquer motivo deixado
definitivamente o cargo".
Argüi-se que assim está disposto nos arts.
15 e 141 em relação aos Ministros do
Supremo Tribunal Federal e Procurador Geral da
República.
E' aceitável a emenda. De resto quem não é
mais Governador não pode ser processado perante a
Assembléia
Legislativa
por
crime
de
responsabilidade.
XI – EMENDA Nº 10
O art. 75 do projeto dispõe, na sua parte final,
que quando a prova do crime resultar de
prova testemunhal, a denúncia deverá conter o rol
de
testemunhas.
A
emenda
sugere
que
essas testemunhas serão em número de cinco, no
mínimo.
Aliás, êsse é o modêlo do próprio projeto nos
arts. 16 e 42, com referência ao Presidente da
República, ao Procurador Geral da República e aos
Ministros do Supremo Tribunal Federal. Merece,
pois, acolhimento a emenda.
XII EMENDAS NS. 11 E 12

As emendas 11 e 12 mandam aplicar ao
processo dos crimes de responsabilidades, perante
Ao dispositivo que pune – "deixar as Assembléias Legislativas Estaduais o mesmo
atender,
na
oportunidade
legal, regime dos arts. 12 e 22 e 31 e 33, em relação ao
requisições de pagamento devido pela julgamento do Presidente da República.
IX – EMENDA Nº 8

de
as

Fazenda Nacional, em virtude de sentença judiciária"
– pretende-se incluir a frase – "havendo recursos
financeiros adequados" – excluídas as expressões –
"na oportunidade legal".
O art. 204 e seu parágrafo da Constituição
Federal regulam a forma dêsses pagamentos. Assim
sendo, existindo a oportunidade legal, criada pelo
preceito constitucional não há como fugir ao
pagamento.
Pelo exposto, mantenho o projeto.
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O nobre Senador Sr. Olavo Oliveira
apresentou em mesa e, mais tarde, perante a
Comissão,
emendas
sustentando
que
o
impeachment é matéria de competência dos poderes
constituintes dos Estados.
A sua tese foi brilhantemente defendida na
justificação da emenda nº 13, mandando suprimir
tôda a Parte Quarta, Título Único, Capítulo II do
Projeto.
No parecer que tive oportunidade de proferir, a
respeito, declarei que o Egrégio Supremo Tribunal
Federal, em decisões memoráveis, nos julgamentos
das
inconstitucionalidades,
em
tese,
das
Constituições de São Paulo e Piauí, firmou o
princípio de que:
"é irrecusável que pertence aos Estados,
como consentâneo de sua auto organização política,
a faculdade de prever a responsabilidade de seus
Governadores,
observados
os
princípios
estabelecidos na Carta Magna".
O assunto foi, pois, decidido soberanamente
pelo Pretório Excelso, no exercício de comptência
excepcional, que lhe cometeu a lei maior da
República, da mais alta relevância e contra a qual
não se pode erguer o Poder Legislativo, pois cabe ao
Supremo
Tribunal
Federal
dizer
da
constitucionalidade das leis e fulminaria a que
entestasse contra sua decisão soberana.
Assim, as emendas 11 e 12 não merecem,
data venia, acolhida.
Aos Estados cabe legislar sôbre o processo do
impeachment, dentro do modêlo traçado pela
Constituição Federal.
Sala das Comissões, em 7 de outubro de
1948.
ADIAMENTO AO PARECER
A Comissão aprovou a seguinte sub-emenda à
amenda nº 8:
"obstar ou frustar pagamento determinado por
sentença judiciária".
S. C., em 7 de outubro de 1948. – Waldemar
Pedrosa, Vice-Presidente. – Arthur Santos, Relator. –
Etelvino Lins. – Filinto Müller. – Aloysio de Carvalho.
– Ferreira de Souza. – Vergniaud Wanderley. – Lucio
Carreia. – Olavo Oliveira, vencido.

PARECER
Nº 1.109, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
Projeto de Lei da Câmara nº 168, de 1948.
Relator: Sr. Augusto Meira.
As necessidades da guerra em que se
encontram os Estados Unidos levaram o seu
Govêrno a entrar em entendimento com o govêrno
brasileiro, a propósito da borracha. Nesse
entendimento o Govêrno brasileiro foi levado a
intervir na economia particular e determinar o preço
máximo do produto. Foi um dos grandes sacrifícios
impostos à região amazônica através dos extratores
de goma elástica que de outra forma teriam visto no
seu trabalho elevado a mais forte valorização.
O momento porém forçou o sacrifício que
assim continuou até a terminação da guerra.
Terminada esta o govêrno americano se
desinteressou do assunto, ficando ao Govêrno
brasileiro manter a situação já criada através do
Banco da Borracha que servia como órgão de
financiamento. A lei nº 86 de 8 de setembro de 1947
garantiu a estabilidade dos negócios e o Govêrno se
comprometeu a manter o "etato quo" de garantias
aos extratores de borracha, adquirindo por
intermédio do Banco, os excedentes da borracha
amazônica através do Banco da Borracha.
Aconteceu porém que no Orçamento de 1948 não foi
votada a verba indispensável às transações do
Banco que assim se viu em situação um tanto difícil,
remediada à ultima hora, pela ação beneméérita
do
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República. O projeto nº 168, de 1948, da
Câmara dos Deputados, visa afinal vir em auxílio
do Banco da Borracha e da economia da
Amazônia autorizando o Executivo a abrir pelo
Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$
40.000.000,00. O dito projeto recebeu na Câmara
dos Deputados uma emenda que não pode
prevalecer visto como fêz acrescentar os
compromissos do Banco com os tipos de borracha
de maniçoba e mangabeira extraída no meio norte.
Esta emenda mesmo na Câmara encontrou
impugnação e só com o voto de desempate ficou
incorporada ao Projeto donde deve ser re-
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tirada. De fato a Constituição Brasileira
estabeleceu obrigatòriamente um fundo de auxílio
à
valorização
da
Amazônia,
como
era
indispensável fazê-lo atendendo às necessidades
de uma imensa região do país quase
ao abandono. E' dêste fundo constitucional
de valorização da Amazônia que é retirada
no Projeto em questão a indispensável
aos serviços do Banco da Borracha sediado
em Belém. Não é possível admitir que uma
soma destinada ao serviço da Amazônia seja
em seu prejuízo utilizado no Nordeste. A
emenda apresentada na Câmara é ilegal
e inconstitucional, para não dizer tendenciosa.
Assim, ofereço a seguinte emenda:
No artigo 1º onde estão as palavras
finais
"inclusive
os
tipos
manissoba
e
mangabeira" diga-se, em substituição:
"da Amazônia".
Com esta emenda o Projeto fica dentro
da fórmula inicial que teve de acôrdo com
as indicações do então presidente do Banco
Dr. Firmo Dutra e de acôrdo com a mensagem
do
Senhor
Presidente
da
República
e
solicitação do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda.
Assim com esta emenda deve ser aprovado
o Projeto visto ficar ele dentro dos termos da Lei
nº 86 e da Constituição Federal e solicitação
do Exmo. Sr. Presidente da República.
Sala das Comissões, em 9 de setembro
de 1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente.
– Augusto Meira, Relator. – Ferreira de
Souza, vencido. Não se trata de uma
despesa pròpriamente dita, caso em, que a
verba destinada ao Plano de Valorização
da Amazônia não pode ser desviada. O
Projeto cuida de um financiamento, vale dizer,
de um empréstimo, devendo as importâncias
assim
empregadas
retornar
ao
Tesouro.
Há aí o emprêgo ocasional de tal verba,
enquanto não se organiza o sonhado Plano
de Valorização da Amazônia. Por outro lado,
a defesa de um produto só se faz com êxito
de extensiva a tôdas as suas formas ou
origens. Não vejo como distinguir borracha
daqui ou dali, dêste ou daquele vegetal. –
Filinto Müller. – Etelvino Lins, vencido, nos
têrmos do voto do Senador Ferreira de Souza.
– Lacto Corrêa. – Arthur Santos.

PARECER
Nº 1.110, de 1948
Da comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei
da Câmara número 168, de 1948.
Relator: Sr, Durval Cruz.
O Projeto nº 168, de 1948, da câmara dos
Deputados, autoriza a abertura, pelo Ministério da
Fazenda, do crédito especial de Cr$ 40.000.000,00
(quarenta milhões de cruzeiros), para financiamento do
excedente do consumo nacional da borracha.
Trata-se de um crédito solicitado pelo Poder
Executivo, como se verifica da Mensagem nº 5, de 7 de
janeiro do corrente ano, do Exmo. Senhor Presidente
da República, acompanhada da Exposição de Motivos
número 1.768, de 31 de dezembro de 1947, do Sr.
Ministro da Fazenda, e destinado ao financiamento do
excedente da produção da borracha no corrente
exercício e correrá por conta da cota determinada no
art. 199 da Constituição Federal, para o Plano da
Valorização Econômica do Amazonas, correspondente
ao ano de 1949.
O crédito solicitado pelo Govêrno se baseia nos
dispositivos da Lei nº 86, de 8 de setembro de 1947,
que limitou as obrigações de financiamento da
excedente da borracha.
A Comissão de Finanças é de parecer seja
aprovado o projeto em aprêço.
Sala das Comissões, em 8 de outubro de 1948.
– Ivo d'Aquino, Presidente. – Durval Cruz, Relator. –
Alvaro Adolpho. – Alfredo Neves. – Santos Neves. –
José Américo. – Mathias Olympio. – Ferreira de Sousa.
PARECER
Nº 1.111, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 362, de 1948.
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.
O Projeto de Lei da Câmara nº 362, de 1948,
autoriza a abertura, pelo Ministério da Fazenda, do
crédito suplementar de Cr$ 600.000,00 para atender às
despesas com o Conselho Técnico de Economia e
Finanças.
O
projeto
decorreu
de
Mensagem
Presidencial,
que
está
devidamente
acompanhada
dos
esclarecimentos,
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acentuado que o referido órgão, "além do contrôle da
dívida externa, teve os seus encargos acrescidos,
cumprindo-lhe orientar a aplicação dos padrões
orçamentários, elaborar a estatística financeira e
realizar estudo do maior interêsse.
A matéria, no mérito, será apreciada pela
Comissão de Finanças, opinando a de Constituição e
Justiça, ogora, pela constitucionalidade do projeto.
Sala das Comissões, em 27 de setembro de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Waldemar
Pedrosa, Relator. – Arthur Santos. – Olavo Oliveira.
– J. Ferreira de Souza. – Etelvino Lins. – Lucio
Correia.
PARECER
Nº 1.112, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara número 362, de 1948.
Relator: Sr. Durval Cruz.
O projeto da Câmara dos Deputados nº 362,
de 1948, autoriza a abertura do crédito suplementar
de Cr$ 600.000,00 ao orçamento da Fazenda, em
refôrço a verba 3 e referente ao Conselho Técnico de
Economia e Finanças.
Na Câmara dos Deputados, onde o projeto
teve início em virtude de Mensagem do Govêrno,
dois membros da Comissão de Finanças,
manifestaram-se contra o projeto, sob o fundamento
de se propor como suplemento uma verba que é
concedida como auxílio ou subvenção.
Realmente, o mais acertado seria conferir-se
por meio de lei, uma subvenção ou auxílio ao
Conselho Técnico de Economia e Finanças.
Mas trata-se, como foi dito acima, de uma
solicitação do Govêrno, por meio de mensagem.
A Comissão de Constituição e Justiça
manifestou-se favorável ao projeto, quanto a sua
constitucionalidade.
A Comissão de Finanças, por sua vez,
manifesta-se favorável ao projeto.
Sala das Comissões, em 8 de outubro de
1948. – lvo d'Aquino, Presidente. – Durval Cruz,
Relator. Mathias Olympio. – Alfredo Neves. – Santos
Neves. – José Américo. – Ferreira de Sousa. –
Alvaro Adolpho.

PARECER
Nº 1.113, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1948.
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.
Pelo Projeto de Lei nº 253-B, de 1948, da
Câmara dos Deputados, é concedido o auxílio de
Cr$ 200.000,00 ao Instituto Geográfico e Histórico do
Amazonas "para as despesas das festas
comemorativas do centenário da elevação do
Amazonas a Província, e do centenário da fundação
da cidade de Manaus, e, funda da exposição
industrial que será realizada na mesma época.
O Projeto mereceu parecer favorável da
Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados.
Nada infirmando o aspecto constitucional do
Projeto e ouvida a Comissão de Finanças, somos
pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em de setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente e
Relator. – Augusto Oliveira. – Lucio Correia. –
Aluysio de Carvalho. – Arthur Santos. – Ferreira de
Sousa.
PARECER
Nº 1.114, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara n° 33, de 1948.
Relator: Sr. Durval Cruz.
Ao estudo da Comissão de Finanças, foi
presente o projeto da Câmara dos Deputados nº 333,
de 1948, que concede ao Instituto Geográfico e
Histórico do Amazonas, o auxílio de Cr$ 200.000,00
(duzentos mil cruzeiros), para as despesas iniciais
das festas comemorativas do centenário da elevação
do Amazonas a Província e da fundação da cidade
de Manaus, e ainda, de uma exposição industrial,
que será realizada na mesma época.
O Instituto Geográfico e Histórico do
Amazonas, em favor de quem se concede o auxílio
proposto no projeto em foco, é incontestavelmente
uma instituição de grande relevo cultural no Estado do
Amazonas e tem realizado sempre, com o maior es-
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plendor, não só festas comemorativas dos
centenários das grandes datas e dos principais
vultos de nossa Pátria, como também exposições
industriais durante essas festas, esforçando-se pelo
desenvolvimento econômico daquele Estado do
Norte.
É pois, justo o auxílio concedido, pelo que a
Comissão de Finanças opina pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 8 de outubro de
1948. – – Ivo d'Aquino, Presidente. – Durval Cruz,
Relator. – Mathias Olympio. – Alfredo Neves. –
Ferreira de Sousa. – Santos Neves. – José Américo.
– Alvaro Adolpho.
PARECER
Nº 1.115, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara número 173, de 1948, – Relato;:
Senhor Durval Cruz.
O projeto nº 173, de 1948, da Câmara dos
Deputados, concedendo à Companhia Paulista de
Estradas de Ferro, isenção de direitos de importação
e demais taxas aduaneiras para o material que
especifica, volta novamente à Comissão de
Finanças, em virtude de emenda oferecida pelo
Senhor Senador Evandro Vianna e visando fazer
anexar à lei, a relação do material importado por
aquela via férrea e cuja isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras se concede
no projeto.
E' uma medida assecuratória e garantidora a
sugerida pela emenda, não havendo inconveniente
na sua adoção.
Opina, pois a Comissão de Finanças, pela
aceitação da emenda.
Sala das Comissões, em 8 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Durval Cruz,
Relator. – Alfredo Neves. – Santos Neves. – José
Américo. – Mathias Olympio. – Alvaro Adolpho. –
Ferreira de Sousa.
PARECER
Nº 1.116, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o veto nº 41, de 1948, do Sr. Prefeito do Distrito
Federal. – Relator: Sra Augusto Meira.
O projeto vetado pelo Sr. Prefeito tem
por
objetivo
dar
a
antiga
Estra-

da Velha da Tijuca o nome de Magarinos
Torres como uma homenagem a êsse
eminente
magistrado.
Conheci
o
Dr.
Magarinos Torres em 1933 por ocasião
do Congresso dos Juristas então reunido
nesta
Capital
para
tratar
de
questões
constitucionais. O Dr. Magarinos Torres
era pessoalmente de trato o mais distinto.
Já eu conhecia os seus trabalhos jurídicos
entre os quais os referentes ao direito
cambial. Os seus trabalhos nesse sentido
são excelentes e podem figurar ao lado
do melhor que temos: Saraiva, Witacker, de
Lacerda. Ninguém entre nos versou como
êle semelhantes materiais. A visão era segura
no conjunto e perfeita no detalhe. Homenagear
a sua memória foi a idéia da Câmara dos
Srs. Vereadores. O Sr. General Prefeito vetou
o projeto de lei reconhecendo entretanto,
os grandes méritos do homenageado e
o julgando merecedor de tôdas as honras.
Acha, porém, S. Ex.ª que é inconveniente o
que pretende o projeto, por isso que
há, necessidade de manter com firmeza
os antigos nomes das ruas e logradouros que
já entraram no sentimento mais profundo
da cidade.
Não seria curial retirar o antigo nome
da Estrada Velha da Tijuca como não
seria mudar o nome do Flamengo, da Praia
do Russel, de Botafogo, ou Gávea. O
Sr. Prefeito não deixa de ter razão em boa
parte, por isso que essa variação de nomes
importa em uma constante desorientação do
público.
Damos neste ponto inteira razão a S. Ex.ª.
Mas parece que há uma observação a ser feita e
é a seguinte: Se agora não foi prestada essa
homenagem ao nome grandemente estimado do
Dr. Magarinos Torres acontecerá que mais tarde
darão outros a Estrada Velha da Tijuca um outro
nome ficando assim contrariados os dois
objetivos dos Srs. Vereadores e também do Sr.
Prefeito. E' certo que o Sr. Prefeito tem o direito
de veto não só pela inconstitucionalidade das
leis
como
também
quando
as
julgar
inconvenientes ao interêsse público. Este é um
direito seu e as leis lhe conferiram de modo
expresso. Na hipótese é de certo inconveniente
essa alteração de nomes, mas quem poderá
evitar de futuro? Assim em face dessa
consideração
e
em
face
dos
méritos
excepcionais
do
Dr.
Magarinos
Tar-
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res me parece fundada e louvável a iniciativa dos
Srs. Vereadores.
Nessas condições, penso que o veto do Sr.
Prefeito não colheria sanção de momento o
resultado que visa e nessas condições, não deve
ser aceito. A Comissão decidirá afinal, como fôr
melhor, nas nada existe de inconstitucional no veto
do Sr. Prefeito.
Sala das Comissões, em 8 de outubro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
Augusto Meira, Relator. – Etelvino Lins, nome
tradicional – Estrada Velha da Tijuca – daria o
nome de Magarinos Torres, justa homenagem, sem
dúvida, a outras ruas. – Filinto Müller. – Lucio
Correia. – Vergniaud Vanderlei.

discriminadamente, na despesa, as dotações
necessárias ao custeio de todos os serviços públicos".
Nada impede, pois, que a renda do sêlo criado
e que será obrigatòriamente incorporada ao
orçamento, velha a figurar, na discriminação da
despesa, em dotação própria, destinada à assistência
aos morféticos e cancerosos, nos têrmos do projeto.
Pela rejeição do veto.
Sala das Comissões, em de outubro de 1948. –
Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. – Etelvino Lins.
Relator. – Verginiaud Wanderley. – Lucio Correia. –
Ferreira de Sousa. – Olavo Oliveira. – Filinto Müller.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Acham-se em pauta, para recebimento
de emendas perante a Mesa nas duas próximas
PARECER
sessões, o Projeto de Decreto Legislativo nº 46 e os
projetos de Leis da Câmara ns. 402 e 403, todos de
Nº 1.117, de 1948
1948.
Não há oradores inscritos.
E' sem debate aprovado em discussão única, o
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o veto nº 54, de 1948, do Sr. Prefeito do Distrito seguinte:
Federal. – Relator: Sr. Etelvino Lins.
O Projeto de Lei nº 54, de 1948, da Câmara
PARECER
dos Vereadores do Distrito Federal, institui o sêlo
de cooperação popular, de Cr$ $,50 (cinqüenta
Nº 1.102, de 1948
centavos), a ser cobrado em todos os ingressos
vendidos pelas casas de diversões públicas,
Da Comissão de Redação de Leis.
diurnas e noturnas, inclusive o Jóquei Clube.
A Comissão junta a êste a redação final do
Sancionando-o, nessa parte, vetou, no projeto de lei da Câmara nº 165, de 1948, por efeito
entanto, o Prefeito, o parágrafo único do artigo do qual deverá ser concedida uma pensão, verificados
primeiro, que determina seja a renda proveniente os requisitos nêle exigidos aos ex-expedicionários da
do sêlo aplicada, exclusivamente, na assistência F. E. B.
aos morféticos e cancerosos.
O projeto é de origem governamental, conforme
Assim procedeu – segundo alega – porque o se verifica da mensagem do Sr. Presidente da
dispositivo em questão fere o artigo 73 da Carta de República, datada de 14 de setembro do ano
1946, reproduzido na Lei Orgânica do Distritito passado, tendo sido o anteprojeto elaborado no
Federal (artigo 16). "Não mais se admite renda com Ministério da Guerra em julho do mesmo ano.
aplicação especial, como prevê o projeto" – adianta
E são estas tôdas que explicam a disposição
o Prefeito nas razões do veto.
por
que
a
moléstia
do
ex-expedicionário
A improcedência do fundamento invocado é necessária para que êle tenha direito à pensão
manifesta.
deveria ser comprovada até 31 de dezembro de
Não há, com efeito, por onde tirar semelhante 1947, § 2º do art. 1º da redação final).
conclusão do preceito constitucional citado:
Uma vez, porém, que só êste ano se vai
"O orçamento será uno, incorporando-se à o projeto converter em lei, a data dessa
receita, obrigatòriamente, todas as rendas e comprovação deve ser mudada sob pena de se
suprimentos
de
fundos,
e
incluindo-se, tornar o projeto inoperante.
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Caso o requisito consistisse em atestado da
Junta Militar resultante de inspeção anterior a
apresentação do projeto a demora sofrida por êste
nos trâmites parlamentares não seria motivo é
claro, para a mudança sugerida.
Mas, como se vê, não é isso o que ocorre.
Sucede, sim, que o anteprojeto foi elaborado
no pressuposto de que a lei seria publicada no
próprio ano de 1947.
Nestas condições a Comissão propõe, pela
emenda junta, que onde está – 31 de dezembro de
1947 – diga – 31 de dezembro de 1948.
Com isso, nada se altera de substancial na
disposição. Apenas, se evita que o projeto se torne
inútil, isto é, dá-se-lhe a eficiência em que está
tôda a sua razão de ser.
EMENDA DA COMISSÃO DE DEDAÇÃO
Onde está no art. 1º § 2º, da redação final.
"31 de dezembro de 1947". diga-se
"31 de dezembro de 1948".
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 4
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Waldemar Pedrosa. – Cícero de
Vasconcelos. – Ribeiro Gonçalves.

litar de Saúde feita até 31 de dezembro de 1947.
§ 3º Corresponderá a pensão ao sôldo do posto ou
graduação que tinha o ex-expedicionário na ocasião do
licenciamento observada a tabela em vigor.
Art. 2º Se a incapacidade apenas reduzir no exexpedicionário a possibilidade de sua manutenção pelo
trabalho, a pensão será igual ao meio sôldo aplicado
quando ao mais a idsposto no artigo anterior.
Art. 3º O pensionista terá mais o direito ao
tratamento gratuito de que necessite, inclusive
hospitalização como se estivesse no serviço ativo.
Art. 4º A presente lei entrará em vigor na data da
sua publicação revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da
Câmara nº 165, de 1948, volta à Câmara dos Deputados.
Continua a hora do expediente. (Pausa).
Nenhum Sr. Senador desejando usar da palavra,
passe-se à:
ORDEM DO DIA

Comparem mais os Srs. Senadores:
Ferreira de Sousa.
Ribeiro Gonçalves.
Joaquim Pires.
Mathias Olympio.
Durval Cruz.
ANEXO AO PARECER Nº 1.102
Marcondes Filho.
Vergniaud Wanderlei.
Redação final do Projeto de Lei da Câmara Valter Franco.
nº 165, de 1948.
Severiano Nunes.
O Congresso Nacional decreta:
Vespasiano Martins.
Art. 1º Os brasileiros que havendo João Villasboas.
participado da Fôrça Expedicionária destacada, Aloysio de Carvalho (12).
em 1944-1945, nos campos de operações da
Itália, foram licenciados do serviço ativo e se
Deixam de comparecer os Senhores Senadores:
acham fisicamente incapazes terão direito a uma Alvaro Maia.
pensão, nos têrmos dos parágrafos abaixo
Fernandes Távora.
§ 1º Para que a pensão seja concedida, é Ismar de Góes.
necessário que o ex-expedicionário se haja Góes Monteiro.
tornado incapaz de prover os meios da própria Attílio Vivacqua.
subsistência, por efeito de moléstia adquirida ou Sá Tinoco.
agravada pela campanha ou pela permanência no Levindo Coelho.
teatro da guerra.
Bernardes Filho.
§ 2º A moléstia, bem como a suspeita Euclydes Vieira.
da
sua
origem
deve
ser
comprovada Salgado Filho.
por
declaração
da
Junta
mi- João Câmara (11).
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1º discussão do Projeto de Lei do Senado nº
13, de 1948, que regula o aproveitamento do militar
em cargo público. (Com parecer contrário da
Comissão de Fôrças Armadas sob nº 1.103).
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) (pela
ordem): – Sr. Presidente, desejava V. Ex.ª. me
informasse se a Comissão de Constituição e Justiça
opinou sôbre a legalidade do projeto.
O SR. PRESIDENTE: – Já foi discutida e
votada
pelo
Senado
a
preliminar
da
constitucionalidade do projeto.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Foi discutida
a preliminar a respeito de dois artigos. Não sei se a
Comissão se pronunciou sôbre o resto do projeto
como devia. Se não o fêz penso que a matéria
precisa voltar àquele órgão técnico, a fim de ser
apreciada no seu todo.
O SR. PRESIDENTE: – O parecer diz o
seguinte:
"Por isso o projeto deve ser aprovado visto
nada haver contra a sua constitucionalidade ou
qualquer outro aspecto jurídico".
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Mas não
consta do avulso a referência ao parecer favorável
da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE: – Há um parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Foi votada a
preliminar quanto a dois artigos dados como
inconstitucionais no plenário.
O SR. PRESIDENTE: – No particular, o
parecer diz o seguinte:
"Reconhecida a constitucionalidade do projeto,
salvo do parágrafo único do artigo 1º e o artigo 6º,
inquinados de inconstitucionais".
Esta a deliberação do plenário.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Seria o
caso, Sr. Presidente, de requerer que o projeto
voltasse à Comissão de Constituição e Justiça, a
fim de ser apreciada a legalidade dos demais
dispositivos.

O SR. PRESIDENTE: – Como já frizei o
parecer diz:
"Por isso o projeto deve ser aprovado visto
nada haver contra a sua constitucionalidade ou
qualquer outro aspecto jurídico".
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A Comissão
opinou sôbre o projeto em si mas o seu
pronunciamento não consta do avulso. Eis a razão
da consulta que fiz a V. Ex.ª. O avulso hoje
distribudio não se refere ao mérito do projeto.
O SR. PRESIDENTE: – Pretende o nobre
Senador requerer a volta do projeto à Comissão?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Nada requeiro,
Sr. Presidente; simplesmente pedi informações a V.
Excelência em virtude da falta do avulso.
O SR. PRESIDENTE: – Já tendo a Comissão
emitido parecer sôbre o mérito o projeto não lhe
voltou à apreciação pela segunda vez. O parecer não
foi unânime, no sentido da constitucionalidade; há
vários votos vencidos, e, no plenário, foram
destacados, para a votação, alguns dispositivos
considerados inconstitucionais. Aliás, não presidi à
sessão dêsse dia.
O SR. ARTHUR SANTOS (*) (pela ordem): –
Sr. Presidente posso dar algumas informações à
Casa, completando as que V. Ex.ª acaba de prestar.
Na
Comissão,
o
projeto
foi
considerado
constitucional, com alguns votos vencidos. Em
plenário, pediu-se o destaque de dois dispositivos
para declaração de sua inconstitucionalidade.
Isto pôsto, voltou a matéria à Comissão de
Fôrças Armadas, para falar sôbre o mérito, excluídos
os dois citados artigos, reputados inconstitucionais.
Nessas condições, a informação de V. Ex.ª é
absolutamente exata.
O SR. FILINTO MÜLLER (*) (pela ordem): –
Sr. Presidente, peço vênia para acrescentar um
esclarecimento às palavras do nobre Senador Arthur
Santos.
Quando
o
projeto
esteve
em
discussão
no
plenário,
V.
Ex.ª,
como

__________________

__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

(*) Não foi revisto pelo orador.
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disse há pouco, não presidiu à sessão. Nessa
oportunidade, sugeri fosse considerado prejudicado,
porquanto a Comissão de Constituição e Justiça
reputava inconstitucionais duas de suas disposições.
Discutia-se, porem, a questão da legalidade.
Fui, então, aparteado pelo ilustre Senador
Arthur Santos, que ponderou não estar em discussão
o merito.
O Sr. Senador Mello Vianna, que presidia, no
momento, os trabalhos, atendendo à minha proposta,
fêz destacar o parágrafo único ao art. 1º e o art. 6º, a
fim de se pronunciar o Senado sôbre a sua
constitucionalidade. A verdade, entretanto, é que a
Comissão de Constituição e Justiça já examinava o
assunto e se pronunciava pela inconstitucionalidade
d'aquelas disposições, julgando constitucionais os
demais artigos. Não opinou sôbre a conveniência do
projeto, porque o mérito a seu ver, deveria ser objeto
de estudo da Comissão de Fôrças Armadas.
Êstes, Sr. Presidente, os esclarecimentos que
desejava prestar.
O SR. PRESIDENTE: – Nenhum Sr. Senador
querendo nova audiência da Comissão, continua a
discussão.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*): – Sr.
Presidente, como V. Ex.ª informou e os
esclarecimentos dados pelos eminentes colegas
Senadores Arthur Santos e Filinto Müller
confirmavam, a Comissão de Constituição e Justiça,
pronunciando-se sôbre a constitucionalidade dos
artigos já aqui impugnados, também emitiu parecer
quanto ao mérito do projeto, entendendo que não
feria nenhum princípio jurídico e não ia de encontro a
qualquer norma que pudesse chamar de pura
legalidade.
Na discussão preliminar, resolveu o Senado
suprimir o parágrafo único do art. 1º e o art. 6º.
Assim procedeu por entender não ser possível à lei
ordinária conferir ao Conselho de Segurança
Nacional as atribuições a que o projeto se refere.
Êsse Conselho previsto na Constituição e composto
dos próprios Ministros de Estado, tem competência
expressamente
fixada
na
Lei
Magna;
conseqüentemente, dada a sua natureza não seria
possível entender-se – apesar do voto por mim
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

emitido no seio da Comissão – que a lei lhe conferia
novos encargos.
Entretanto, não me parecer que, quanto ao
mérito, deva o projeto ser imediatamente repelido.
Adotamos o sistema de dupla discussão, em que os
assuntos são submetidos ao plenário duas vêzes,
podendo receber emendas em ambas as
oportunidades.
Certo, Sr. Presidente a matéria exige
regulamentação.
Acredito se deva repelir, em primeira
discussão, o projeto que, por seu próprio
inconveniente, absolutamente desnecessário, em
certos casos, até absurda.
Se
se
tratar,
porém,
de
simples
impropriedades ou imperfeições, poderão ser
corrigidas tanto nesta, como na discussão seguinte.
No caso, a douta Comissão de Fôrças Armadas
não apresentou, contra a matéria substancial do projeto,
argumento de monta. Apenas apontou algumas
imperfeições. Afirmou que o projeto regula
imprecisamente certos casos, criticou determinados
artigos, e julgou drástica a disposição do artigo 7º.
Temos de verificar se a matéria é passível de
disciplina em lei ordinária, `ficando os detalhes para
posterior análise, quando serão apresentadas
emendas pelos Srs. Senadores ou pelas Comissões.
Tratar-se-á, então, de projeto que, por sua
natureza, dispense a regulamentação ilegal?
Evidentemente, não.
O projeto regula o aproveitamento de militares
em cargos públicos. Exigindo êsse aproveitamento
certas condições, disciplina-o e providência sôbre as
conseqüências que o mesmo poderá ter na vida do
nomeado e no tempo em que deva ficar fora da
atividade militar.
Dizer-se que a matéria não deve ser regulada,
é, a meu ver, um tanto exagerado.
Não sustento, Sr. Presidente, que os
dispositivos sejam perfeitos. Podem, mesmo ser
modificados, por tornar a disciplina proposta mais
justa e condizente com as necessidades do serviço
público, e, até, com os direitos dos militares, em
relação
a
atividades
diferentes
das
que
rigorosamente lhes competem.
O próprio parecer da Comissão de Fôrças
Armadas não foi unânime.
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O eminente Senador Salgado Filho admitiu
que o projeto merecia aprovação. Vale dizer, a
matéria pode ser objeto de emenda, modificando-se
a lei nos dois turnos regimentais do Senado.
Para êste ponto desejava pedir a atenção da
Casa: não rejeite in limine o projeto a fim de que,
corrigido,
possa
apresentar
as
condições
necessárias à regulamentação da matéria.
Com estas palavras e lamentando a ausência
do eminente autor do projeto, Senador João
Villasbôas, e do ilustre relator da Comissão de
Constituição e Justiça, Senador Verginiaud
Wanderley, faço como que um apêlo ao Senado para
que não rejeite in Iimine a proposição, antes a
emenda, de forma a torná-la mais adaptável às
necessidades que pretende suprir, garantidora, que
é, do interêsse dos militares visados.
O SR. PINTO ALEIRO (*): – Senhor
Presidente, membro da Comissão de Fôrças
Armadas que, além do mais, tenho a honra de
presidir, fui relator do projeto em debate.
O parecer, de que dá notícia o avulso
distribuído, resume o meu modo pessoal de pensar a
respeito, de assunto tão delicado quanto êste de
regular o aproveitamento de militares em cargos
públicos.
Analizando a proposição oferecida pelo
eminente Senador João Villasbôas, propus a sua
rejeição, por isso que nenhum dispositivo me
pareceu aceitável: ao contrário, tive a impressão de
que até feria certos direitos dos militares, entre
outros o preceito constitucional que lhes assegura o
afastamento de suas atividades por oito anos, sem o
qual não poderiam exercer funções legiferantes, tais
as de Senador.
Além disso, Sr. Presidente, aplicada a medida
de dispensa automática de todos os militares que
acaso estejam exercendo cargos públicos, não
previstos do projeto, levaria verdadeira balbúrdia na
administração pública.
Por essas razões, opinei – e comigo a maioria
da Comissão de Fôrças Armadas – pela rejeição do
projeto. Nada impedia, entretanto, ao ilustre Senador
Ferreira de Sousa de apresentar, em tempo, as
emendas que jul__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

gasse necessárias, de vez que já teve conhecimento do
projeto pela distribuição do avulso, em dias passados,
para apreciação da constitucionalidade. Embora venha a
ser rejeitado pelo eminente Senador João Villasbôas,
renove a matéria oferecendo projeto em que
consubstancie, em linhas gerais, o modo por que os
militares devem ser aproveitados nos cargos públicos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Pela
Constituição, os projetos rejeitados só poderão ser
renovados na sessão legislativa seguinte.
O SR. PINTO ALEIXO: – Ou, na mesma
sessão legislativa, por proposta da maioria absoluta
dos membros de qualquer das Câmaras. A Casa
então, na sua sabedoria, decidirá.
Oferecido outro projeto, o Senado decidirá se
atende ao apêlo do eminente Senador Ferreira de
Sousa, ou se concorda com o parecer da Comissão de
Fôrças Armadas. Não quer dizer que a Comissão não
deseje o exame da matéria. Ao contrário, sente a
necessidade de regular o assunto; mas, de forma a
prescrever medidas capazes de satisfazer ao direito de
todos aquêles que, com real proveito, como vem
ocorrendo, podem participar da administração pública.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações
que me sentia no dever de fazer ao Senado. (Muito
bem; muito bem).
Vem à mesa, é lida e apoiada a seguinte
EMENDA
Ao art. 2º
Diga-se "cinco anos" em vez de quatro anos.
Ao art. 7º:
Em vez de "trinta dias", diga-se "noventa dias".
Justificação
O primeiro prazo coincide com a mandado
presidencial. E o segundo é mais justo.
Sala das Sessões, em 11 de outubro de 1948.
– Ferreira de Souza.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Não havendo mais quem peça a palavra,
declara-o encerrada.
De acôrdo com a deliberação do
plenário, o Projeto de Lei do Senado,
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nº 13, de 1948, volta às Comissões de Constituição e
Art. 2º Revogam-se as disposições em
Justiça e de Fôrças Armadas, a fim de opinarem contrário.
sôbre a emenda oferecida.
O SR. PRESIDENTE: – Vai à Comissão de
E', sem debate aprovado, em discussão única, Redação de Leis o Projeto de Decreto Legislativo nº
o seguinte.
25, de 1948.
Discussão única do veto nº 45, de 1948,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
opôsto pelo Prefeito do Distrito Federal ao Projeto de
Lei Municipal nº 181, de que isenta de impostos
Nº 25 – 1958
municipais os circos explorados por companhias
brasileiras. (Com parecer número 1.033, da
Aprova os registros sob reserva, feitos pelo Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao
Tribunal de Contas nas sessões de 30 de dezembro de veto). (Pausa).
Não havendo quem peça, a palavra, encerro a
1947 e de 13 e 15 de janeiro de 1948, referentes ao
pagamento de despesas à conta da Verba 3 – Serviços discussão.
Vai-se proceder à leitura do Projeto vetado.
e Encargos, Consignação I, Subconsignação 16 – 19 –
É lido o seguinte:
04 – b – Exposições Regionais, do Orçamento de
1947, do Ministério da Agricultura, na importância de
PROJETO DE LEI
Cr$ 180.000,00.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São aprovados os registros sob
Nº 181, de 1948
reserva, feitos pelo Tribunal de Contas, nas sessões
de 30 de dezembro de 1947 e de 13 e 15 de janeiro
Da Câmara dos Vereadores do Distrito
de 1948, de conformidade com o artigo 77, parágrafo Federal.
3º, da Constituição em vigor, referentes ao
Art. 1º – Ficam isentos de impostos municipais
pagamento de despesas à conta da Verba 3 – os circos explorados por companhias brasileiras.
Serviços
e
Encargos,
Consignação
I,
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
Subconsignação 16 – 19 – 04 – b – Expedições contrário.
Regionais do Orçamento de 1947, do Ministério da
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à votação.
Agricultura, na importância de Cr$ 180.000,00 (cento
Os Senhores que aprovam o veto opôsto pelo
e oitenta mil cruzeiros), assim discriminada:
Sr. Prefeito do Distrito Federal ao Projeto de Lei nº
181, da Câmara dos Vereadores, queiram conservarse sentados. (Pausa)
Cr$
Está aprovado.
Govêrno do Estado de Alagoas –
Discussão única do veto nº 47, de 1948, opôsto
Exposição Estadual de Animais......... 60.000,00
pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal ao Projeto nº 59, da
Associação Rural de Muriaé –
Câmara dos Vereadores que determina, para efeito da
Exposição de animais de Muriaé,
cobrança do impôsto de transmissão de imóvel, por ato
Estado de Minas Gerais....................
10.000,00
"inter-vivos", que o valor do imóvel, edificado será, na
Sociedade Agrícola e Pastoril – II
compra e venda, e declarado na guia, desde que não
Exposição Internacional de Animais
inferior ao valor padronizado do terreno nem ao produto
e Produtos derivados do Rio Grande
de 12 vêzes o valor locativo (Com Parecer nº 1.029 da
do Sul.................................................
50.000,00
Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do
Sociedade Nordestina de Criadores
veto).
– Exposição Nordestina de Animais,
Nenhum Sr. Senador querendo usar da
Produtos derivados do Pernambuco.. 60.000,00
palavra,
encerro a discussão.
Total .......................................
180.000,00
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Vai ser lido o Projeto vetado.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI
Nº 59, de 1948
Da Câmara dos Voadores do Distrito Federal
Artigo único – Para efeito de cobrança do impôsto
de transmissão de propriedade imobiliária, "inter-vivos", o
valor do imóvel edificado será, na compra e venda, o valor
declarado na guia, desde que não inferior ao valor
padronizado do terreno, nem a doze vezes o valor locativo,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à votação.
Os Senhores que aprovam o veto opôsto ao projeto
de lei nº 59, da Câmara dos Vereadores, queiram ficar
sentados. (Pausa).
Está rejeitado.
Esgotada a matéria da ordem do Dia.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Peço a palavra
para explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) – (para
explicação pessoal): – Sr. Presidente, não é dos meus
hábitos, nem dos da minha bancada, focalizar fatos que
digam respeito à vida política das unidades federativas.
Momentos há, porém, em que perdem, de certa forma, a
feição, nimiamente local, apresentam-se com reflexo
nacional de monta, e não devem deixar de ser trazidos –
bons ou maus – ao conhecimento do país, através de sua
representação nas Casas do Parlamento.
Os jornais de ontem noticiaram certas ocorrências
em determinado município alagoano, onde deveria realizarse eleição suplementar.
O fato, de todo censurável, põe à prova a nossa
própria índole democrática e atenta contra a segurança
pública, garantida pela Constituição a todos os cidadãos
brasileiros.
O Governador do Estado – que, evidentemente, não
se distingue entre os políticos do Brasil por grande calma,
nem mesmo por tolerância se__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

gura – prevendo os resultados desfavoráveis do
pleito, dirigiu-se à cidade de Manguaba e, na
véspera da eleição invadiu; acompanhado de
amigos, uma fábrica de tecidos, enchendo-se de
razões chegou as vias de fato com um dos operários
mais destacados da emprêsa. Não satisfeito,
pronunciou palavras de ameaça, dizendo que quem
votasse contra os interêsses do govêrno seria
severamente punido.
Dir-se-á, Sr. Presidente, que o voto secreto
representa arma segura contra as ameaças. Quem,
todavia, como nós, conhece o interior do Brasil e a
simplicidade de nossa gente, bem compreende que a
instituição não oferece, psicologicamente, ao eleitor,
noção perfeita da sua liberdade de votar e da sua
incolumidade diante de qualquer acusação.ou ataque
posterior.
Não desejo bordar comentários, mas,
simplesmente, dar conhecimento do Senado dos
despachos telegráficos recebidos de Alagoas,
firmados não somente pelo Presidente da seção
estadual da União Democrática Nacional, como pelo
nosso eminente colega, Senador Ismar de Góis,
Presidente da seção estadual do Partido Social
Democrático.
Não devemos esquecer que Alagoas é o
Estado onde o chamado "Acôrdo Partidário" tem
sido o mais efetivo, o mais completo. A
União
Democrática
Nacional
e
o
Partido
Social
Democrático
caminham
de
braços dados, lado a lado, numa campanhia que
entendem útil e garantidora das liberdades dos
alogoanos.
Os telegramas recebidos são do teor seguinte:
"Considerando as violências que vinham
sendo praticadas contra o eleitorado de Manguaba
desde a semana passada, o Governador invadiu
ontem, à frente de vários. asseclas, a Fábrica
Pilarense, de propriedade do deputado Hilton
Pimentel, na hora de mais intenso trabalho. O próprio
governador esmurrou e feriu um operário, insultando
os diretores da Fábrica e o operariado. O fato
provocou indescritível pânico e determinou a
fuga precipitada de cerca de um milhar de
operários ficando abandonadas as oficinas,
paralizados
os
trabalhos
e
fecha-
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da a fábrica. Um mestre de oficina, depois de
esbofeteado pelo próprio Governador, foi conduzido
preso a Maceió, tendo o Tribunal Federal,
reunido extraordinariamente, concedido o habeus
corpus.
Tais acontecimentos, somados às anteriores
ameaças e demonstrações de força, levaram os
partidos de oposição a resolverem desde ontem não
comparecer às urnas. Respeitosas saudações. –
Senador Ismar de Góis Monteiro, Presidente do
P. S. D., deputado Mário Gomes, Presidente da U. D.
N."
No mesmo dia o Deputado Mário Gomes
tranmitia o seguinte telegrama:
"A situação de Manguaba foi ainda mais
agravada ontem com a presença na cidade do
Governador do Estado, acompanhado de grande
sequito, em continuação às ameaças para a
preparação do pleito. A pressão culminou com a
invasão da Fábrica Pilarense, de propriedade do
deputado pessedista Hilton Pimentel, em cujo interior
o Sr. Silvestre Péricles prendeu, êle próprio, e
esmurrou o mestre das oficinas, Sr. Antonio Granja,
recolhendo-o depois muito ferido no rosto, à
Penitenciária da Capital. Ante a exibição
de armas por parte do delegado e outros
companheiros do Governador, centenas de
operários tomaram-se de verdadeiro pânico,
desorganizando-se completamente os trabalhos da
emprêsa.
Na sessão ordinária do tribunal eleitoral,
realizada ontem às 10 horas da manhã,
apresentamos um pedido de adiamento da eleição,
com largas provas documentais da coação, inclusive
uma declaração assinada pelo juiz local, que
confirmava os distúrbios. O Tribunal converteu o
pedido em diligência, convocando o juiz para
depor na sessão extraordinária marcada para de
tarde".
O SR. VITORINO FREIRE: – V. Excelência
permite um aparte?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Estou lendo
ainda o telegrama.

O SR. VITORINO FREIRE: – Não posso
comentar os acontecimentos porque não recebi
nenhuma comunicação do governador, que é meu
correligionário. Pelo telegrama, porém, vê-se que o
Tribunal Eleitoral não encontrou qualquer motivo
para o adiamento das eleições.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª verá
depois. Vou concluir a leitura.
"O juiz manteve as declarações, opinando,
contudo, acreditar que as eleições correriam em
ambiente de calma. O Tribunal indeferiu o nosso
requerimento alegando a coação determinaria a
anulação posterior do pleito caso fôsse comprovada.
Diante da informação nossa segundo a qual o mestre
das oficinas se achava ainda prêso, o Tribunal
concedeu habeas-corpus, impretado pelo próprio
procurador geral. O preso até agora não foi solto,
alegando o carcereiro haver sido ele posto em
liberdade logo após sua entrada na cadeia, tudo
indicando que se trata de um desrespeito à ordem do
Tribunal.
Não podemos comparecer às urnas. A
situação de Manguaba é de tal gravidade que o
próprio vigário da cidade veio ontem a Maceió
empenhar-se junto ao senador Ismar de Góis
Monteiro e a todos nós a fim de não irmos lá hoje.
Abraços. – Mário Gomes, Presidente da U. D. N."
Vê V. Ex.ª Sr. Presidente, que os fatos, tal
como narrados, são de gravidade extrema e, como
disse de início, extravasam do próprio âmbito
estadual, no círculo propriamente local da política
alagoana, para interessar a todos os brasileiros,
porquanto, onde periclita a liberdade de um
condidadão, onde se deixam de praticar os princípios
rígidos da democracia, estão em jogo a Constituição,
a liberdade, individual e os direitos, de cada um de
nós.
Os fatos, Sr. Presidente não foram de
surpreender. Os jornais de ontem, "Correio da
Manhã", "Diário Carioca" e outros deram amplas
notícias da sitaução alagoana. Chegaram mesmo, a
anunciar a ida de um representante do govêrno
para acompanhar as eleições e de um repre-
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sentante da União Democrática Nacional, que foi o
eminente chefe da seção estadual do Rio Grande do
Norte, deputado José Augusto, Vice-Presidente da
Câmara dos Deputados, tendo determinado o próprio
Senhor Presidente da República, evidentemente
interessado em que a ordem fôsse gartnida e em
que o pleito se realizasse com a devida calma, a ida,
de Recife a Alagoas do General Comandante da
Região.
O SR. VITORINO FREIRE: – V. Excelência
permite um aparte?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Parece que
a providência não chegou a ter efeito, não por
vontade de quem à ordenou, mas em virtude da
própria premência do tempo entre a ordem e a
realização da eleição.
O SR. VITORINO FREIRE: – O eminente
Deputado José Augusto já deu alguma informação?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não tenho
informação alguma de Sua Ex.ª. As que possuo, são
prestadas pelo Senador Ismar de Góis e pelo
Deputado Mário Gomes, que a mim me merecem a
mesma fé que mereceriam as do Deputado José
Augusto.
O SR. VITORINO FREIRE: – Não contesto
êsse ponto. Como o Deputado José Augusto para lá
foi na qualidade de observador da União
Democrática Nacional, e não é parte na luta, queria
saber, apenas para esclarecer-me, se S. Ex.ª teria
enviado alguma informação.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Posso
afirmar a V.Ex.ª que o Deputado José Augusto não
poderia enviar informações, uma vez que se
encontra em Maceió e não em Manguaba, para onde
se deveria transportar ontem. Se, porém, os dois
partidos congregados – a União Democrática
Nacional e o Partido Social Democrático. –
resolveram não comparecer às urnas, por não se
sentirem garantidos para pleitear a eleição, o
Deputado José Augusto nada mais teria a fazer no
lugar a que se destinava.
Cumpro, assim, Sr. Presidente, o dever de trazer
êstes fatos ao conhecimento do Senado, e, através
dêle, do país, lamentando que tenham acontecido e
fazendo votos por que não se reproduzam.
O eleitorado de Manguaba está definitivamente
prejudicado,
na
sua
manifestação
de
vo-

to. Ainda que a Justiça Eleitoral, considerando os
fatos tais como narrados, venha a anular as eleições
suplementares de ontem, elas não mais poderão ser
repetidas. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo a
tratar, vou encerar a sessão. Designo para a de
amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 1948, que transforma a
atual Imprensa Nacional em Departamento de
Imprensa Nacional. (Com pareceres ns. 326 e 407,
respectivamente, das Comissões de Constituição e
Justiça de Finanças, favoráveis ao projeto, ns. 1.058
e 1.059 das mesmas Comissões, respectivamente,
favoráveis às emendas de plenário, o último com
emenda de redação).
Discussão única do projeto de Lei da Câmara
nº 179, de 1948, que autoriza a abertura, pelo Poder
Judiciário, do crédito suplementar de Cr$
102.700,00, para ocorrer ao pagamento de
gratificação de representação e aluguel de casa ao
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
(Com parereces ns. 1.051 e 1.059, respectivamente,
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças).
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara
nº 296, de 1948, que abre ao Poder Judiciário, o
crédito suplementar de Cr$ 36.000,00, para ocorrer
ao pagamento de gratificação de representação aos
Membros do Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão, (Com pareceres favoráveis, sob ns. 1.053
e 1.054, respectivamente, das Comissões de
Constituição e Justiça de Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 303, de 1948, que abre ao Poder Judiciário o
crédito especial de Cr$ 78.100,00 para pagamento
de gratificações, aos membros do Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Norte. (Com pareceres
favoráveis, sob ns. 1.049 e 1.050, respectivamente,
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 313, de 1948, que abre ao Poder Judiciário
do crédito suplementar de Cr$ 38.500,00, para ocor-
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ror ao pagamento de estipêndios a Juizes do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas.
(Com pareceres favoráveis, sob ns. 1.047 e 1.048,
respectivamente, das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 304, de 1948, que abre pelo Ministério da Viação
e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$
20.000.000,00 destinado à aquisição de trilhos para
a Viação Férrea Federal Leste Brasileiro e Rêde
Viação Paraná-Santa Catarina. (Com pareceres ns.
1.055, 1.056 e 1.057, respectivamente, das
Comissões de Constituição e Justiça de Viação e
Obras Públicas e de Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 297, de 1948, que obriga a Imprensa Nacional a
remeter,
gratuitamente,
algumas
de
suas
publicações a diversas entidades. (Com pareceres
contrários, sob ns. 1.045 e 1.026, respectivamente,
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 263, de 1948, que declara incorporado na
"Campanha Nacional contra o Câncer" o "Núcleo de
combate ao câncer da Santa Casa de Misericórdia
de Maceió". (Com pareceres favoráveis, sob ns.
1.062 e 1.063, respectivamente, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 227, de 1948, que concede isenção de impostos e
taxas federais às emprêsas circenses e dá outras
providências. (Com pareceres contrários, sob ns.
1.060 e 1.061, respectivamente, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças,
,

com voto em separado do Senador Augusto Meira).
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 30, de 1948, que autoriza o Tribunal de
Contas a registrar o contrato celebrado entre o
Ministério da Aeronáutica e Charles Ingram Stanton,
para desempenhar as funções de Professor de
Operações e Contrôle de Aerovias. (Com parereces
favoráveis, sob ns. 1.043 e 1.044, respectivamente,
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças).
2ª discussão do Projeto de Lei do Senado nº
32, de 1948, que concede à Sociedade Brasileira de
Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal o auxilio de
Cr$ 150.000,00. (Aprovado, sem alterações, em 1ª
discussão em 8-10 de 1948).
Levanta-se a sessão às 15 horas e 40
minutos.
RECEBEM EMENDAS PERANTE A MESA
Nas sessões de hoje e de amanhã:
Projeto
de
Decreto
Legislativo
número
46,
de
1948,
que
mantém
a
decisão
denegatória do registro ao têrmo de venda de lote
de terreno, em Santa Cruz, adquirido por Jorge
Pachá.
Projeto de Lei da Câmara nº 402, de 1948,
que autoriza a abertura, pelo Ministério da Educação
e Saúde, do crédito especial de Cr$ 62.877,40, para
atender a pagamento de gratificação de magistério.
Projeto de Lei da Câmara nº 403,
de 1948, que dispõe sôbre as atribuições,
organização e funcionamento do Conselho Nacional
de Economia.
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MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE
As 14,30 horas comparecem os Srs.
Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Magalhães Barata.
Augusto Meira.
Clodomir Cardoso.
Evandro Vianna.
Mathias Olympio.
Plinto Pompeu.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Apolonio Sales.
Cicero Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Maynard Gomes.
Pereira Moacyr.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Andrade Ramos.
Mello Vianna.
Rodolpho Miranda.
Dario Cardoso.
Flavio Guimarães.
Roberto Glasser.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lucio Correia (29).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
20 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O Sr. 3º Secretário (servindo de 2º): – procede
à leitura da ata da sessão anterior, que, posta em
discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. 1º Secretário: – lê o seguinte:

EXPEDIENTE
Telegramas:
Do Sr. Governador do Território do Gaporé,
solicitando providências para o cumprimento
integral
da
Lei
número
86
e
dotação
de uma verba de 150 milhões de cruzeiros,
a fim de que seja evitado o calpso que ameaça a
economia e indústria extrativa da borracha. –
Inteirado.
Da Sra. Teresa Caiado Godói, agradecendo
as homenagens prestadas à memória de
seu espôso, Desembargador Oliveira Godói.–
Inteirado.
Do Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado do Maranhão solicitando a atenção
do Senado a fim de não ser aceito
qualquer dispositivo que permita a majoração
dos aluguéis de casas na Lei do Inquilinato.–
Inteirado.
Do Presidente do Conselho Rodoviário do
Espírito Santo, apelando no sentido de não ser
aprovado o projeto que propõe se destinem 20% do
Fundo Rodoviário Nacional ao Fundo Ferroviário. –
Inteirado.
Do Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul, ponderando a
necessidade de impedir a concessão de licença
prévia para a importação de vinhos em garrafão. –
Inteirado.
Do Governador do Estado do Espírito
Santo,
secundando
o
apêlo
dirigido
ao
Senado pelo Conselho Rodoviário daquele
Estado, no sentido de não ser aprovado
o
projeto
que
destina
20%
do
Fundo
Rodoviário Nacional em benefício do Fundo
Ferroviário.
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Ofícios:
Do
Diretor
de
Recrutamento
do
Ministério
da
Guerra,
remetendo
um
exemplar do plano Geral de Convocação para
o Exército correspondente ao ano de 1949. –
Inteirado.
Do Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Goiás, solicitando a inclusão, no
Plano de Valorização da Amazônia, não apenas da
parte dos grandes rios Araguaia e Tocantins,
mas de toda a bacia dos mesmos rios e seus
afluentes.
Do Diretor do Instituto Histórico de Ouro Preto,
comunicando violências praticadas contra a mesma
instituição. – Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de
Bastos, Estado de São Paulo, solicitando
seja
consignado
no
orçamento
de
1949
um auxílio ao Ginásio São José daquela
localidade, na importância de Cr$ 100.000,00. –
Inteirado.
Do Sr. Governador do Estado de Alagoas,
solicitando
apoio
no
sentido
de
ser
encontrada solução para o problema da
reaparelhamento das estradas de ferro, do qual trata
projeto em curso nesta Casa, sem desfalcar,
porém, 20% o Fundo Rodoviário Nacional. –
Inteirado.
Do Sr. Ministro da Aeronáutica, agradecendo o
recebimento do de número 787, desta Casa, que
acompanhou autógrafo do decreto legislativo que
aplica o Decreto-lei nº 8.922, de 26 de
janeiro
de
1946,
aos
atuais
institutos
das disciplinas dos ensinos fundamental e
complementar das Escolas de Aeronáutica e Naval.
– Inteirado.
Do Sr. Ministro interino da Fazenda,
comunicando haver autorizado a entrega da
importância de Cr$ 127.550,00, ao Diretor Geral da
Secretaria desta Casa, de que tratam os itens c e g
da Lei nº 342, de 25 de agosto último. – Inteirado.
Do Sr. Ministro da Aeronáutica, agradecendo a
comunicação constante do de nº 904, desta Casa. –
Inteirado.
Do Presidente do Banco do Brasil S. A.,
encaminhando, em anexo, a apuração definitiva
das "Estatísticas das Operações de Câmbio"
realizadas no país, referente ao ano de 1947, –
Inteirado.

Do Sr. Secretário da Presidência da
República, solicitando o envio de duas coleções dos
pareceres oferecidos aos projetos remetidos à
sanção. – A Secretaria, para providenciar.
Do Sr. Ministro da Marinha, agradecendo o
recebimento do de nº 903, desta Casa, que lhe
comunicou haver sido enviado à sanção o decreto
legislativo que dá nova redação ao Decreto-lei nº
3.013, de 29 de setembro de 1945. – Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de
Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro, apelando no
sentido de se incluir Teresópolis entre os Municípios
que gozarão de energia elétrica, de que trata o
Decreto-lei nº 7.469, de 17 de abril de 1944. –
Inteirado.
Do 1º Secretário do I Congresso das Câmaras
Municipais do Estado de São Paulo, expondo
assuntos que mereceram atenção do mesmo
certame. – Inteirado.
São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 1.118, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 292, de 1948.
Relator: – Sen. Ferreira de Sousa.
1. É ponto pacifico em técnica legislativa, que
os títulos dos ocupantes dos diversos cargos
públicos consta das leis que os criar ou de outra
formulada pelo mesmo legislador. Não é possível
conferir tal atribulação a quem não elaborou nem
pode modificar a estruturação do serviço ou os
requisitos para o cargo, salvo se o assunto lhe for
deixado ao estudo.
2. A Constituição Federal seguiu êsse
caminho. Onde lhe pareceu necessário atribuir título
ou designação especiais aos ocupantes dos cargos
por ela estabelecidos, fê-lo claramente. É o que se lê
no tocante aos membros do Poder Legislativo nos
arts. 56, 58 e § 1º (deputados), 60, §§ 1º, 2º e 4º
(senadores). Aos membros do Tribunal de Contas
denominou de "ministros" (arts. 76, § 1º e
100, I, "e"). Estruturando órgão do Poder
Judiciário, chamou de "ministros" aos membros do
Supremo Tribunal Federal (arts. 96, 99, 100, I, "b", e
110,
I,
"a")
preferindo
denominar
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"Juizes" os do Tribunal Federal de Recursos
(arts. 76, 1º 103, 106, único e 110, I, "b"),
"Juízes militares" os do Superior Tribunal
Militar (art. 106, único), e "desembargadores"
os
dos
Tribunais
de
Justiça
dos
Estados (arts. 101, I, "e", 110, I, "c", 112, único, 124,
IV e VI).
No tocante à Justiça Eleitoral, de caráter
diverso das demais, pois não tem membros próprios,
nem permanentes, indo buscá-los no Supremo
Tribunal Federal (art. 101, I, "a"), ao Tribunual
Federal de Recursos (artigo 110, I, "b"), às Justiças
locais (arts. 110, I, "c", 116 e 117) e às
atividades particulares (arts. 110 II e 112, II),
trilhou
caminho
idêntico,
designando-os
invariavelmente com o nobilitante nome de
"Juizes".
Repare-se bem na persistência do têrmo:
Art. 111. O Tribunal Superior Eleitoral comporse-á.
a) de dois Juízes escolhidos pelo Supremo
Tribunal Federal dentre os seus Ministros.
b)
de
dois
Juízes
escolhidos
pelo Tribunal Federal de Recursos dentre os seus
Juízes.
c) de um Juiz escolhido pelo Tribunal de
Justiça do Distrito Federal dentre os seus
desembargadores.
É de ressaltar o contraste expressamente
estabelecido:
Juizes
e
ministros,
no
primeiro caso.
Juizes e desembargadores,
no último e o coincidência no segundo: Juízes e
Juizes.
Continuando:
II – por nomeação do Presidente da República,
de dois dentre seis cidadãos de notável saber
jurídico e reputação ilibada".
Evidentemente o adjetivo numeral "dois"
determina um substantivo oculto "juízes" que o artigo
vinha repetindo.
Está redigido da mesma maneira o art. 112:
"Os Tribunais Regionais compor-se-ão:
a) de três Juízes escolhidos pelo Tribunal de
Justiça dentre os seus membros;
b) de dois Juízes escolhidos pelo Tribunal de
Justiça dentre os Juízes de direito;
II – por nomeação do Presidente da
República,
de
dois
dentre
seis
ci-

dadãos de notável saber jurídico e reputação
ilibada...
E adiante o art. 113:
"O número dos Juízes dos tribunais eleitorais
não será reduzido, mas poderá, ser elevado até
novo..."
O que se deduz da Constituição é que ela só
entendeu de aplicar por forma diversa isto é, como
ministros os membros do Supremo Tribunal Federal,
não ser desvalia ou menor valia do nome "Juiz",
senão porque aquela alta corporação longe de ter
caráter exclusivamente judiciário, constituí também
um órgão político, donde não ter e jamais ter sido
final carreira de magistrado, não exigindo como
requisito para a nomeação de qualquer dos seus
componentes o ter pretendido àquela atividade.
Não é outra a razão pela qual, apesar das leis
anteriores, não manteve ela o tratamento de
"ministros" para os juízes do Superior Tribunal
Militar.
Sob o regime da Constituição de 1891, era
lícito ao legislador agir de outra forma, uma vez que
ela mesma não chamava de "ministro" a qualquer
membro da magistratura, inclusive aos do Supremo
Tribunal Federal, em relação aos quais preferiu o
termo genérico "juizes" ou "membros" (arts. 56, 57, §
58, 2º), não se intrometendo sequer na dos
componentes dos tribunais locais, razão pela qual a
Constituição do Estado de São Paulo, por exemplo,
deu aos seus o tratamento de "ministros".
Agora, porém, não. A Constituição não
somente estruturou os diversos órgãos, como
entendeu de distinguir os membros do Supremo
Tribunal Federal por um tratamento especial.
3. Ainda, porém, que o tratamento de
"ministro" pudesse ser conferido a outros
magistrados que não os do Supremo Tribunal
Federal, é absurdo estendê-lo aos do Tribunual
Superior Eleitoral, como absurdo também seria
pretender chamar de desembargadores a todos os
dos Tribunais Regionais.
Os tribunais eleitorais, seja pela transitoriedade
dos seus juizes, seja por não terem composição própria,
não comportam tratamentos especiais para aqueles.
Não há em bom direito, magistrados eleitorais, mebros
dos órgãos judiciários eleitorais, senão ministros do
Supremo Tribunal Federal, desembargadores e juízes
de direito
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estaduais e juristas chamados a participar
temporariamente dos órgãos eleitorais. Os dois
ministros do Supremo Tribunal Federal com assento
no Tribunal Superior Eleitoral são ministros do
Supremo Tribunal Federal. O mesmo se dá com os
demais.
A prevalecer o critério do projeto, o mesmo
magistrado seria, ao mesmo tempo, ministro e
desembargador, o advogado, o jurista, o
professor de direito poderiam ser tratados de
manhã no Tribunal Superoir Eleitoral por
"ministro" e, à tarde, nas suas atividades
normais, seriam tudo menos ministro, e assim por
diante.
4. Por outro lado, essa preocupação de
simples tratamento, pois o titulo de juiz eleitoral não
adere à pessoa, não corresponde bem à índole do
nosso regime.
Depois nenhum nome é superior em
dignidade e em elevação ao de "juiz". Me distingue
a mais alta função do homem. Não há
outro que se lhe compare. E bem o
honram aquêles que, no atual Tribunal Superior
Eleitoral, não são tratados por "ministros".
São três figuras, de especial destaque, cultos e
probos.
É com o nome de juiz que os homens de fé se
referem a Deus, Juiz Supremo. A outro não
recorreram os estadistas e juristas de todos os povos
da comunidade internacional, ao organizar a mais
alta corporação judiciária de Haia. Nem deve haver
diferença de tratamento entre juizes. Onde quer que
um deles tome assento, em julgamento singular ou
coletivo, na primeira ou, na segunda instância ou em
instância especial, todos tem o poder divino de
julgar.
A menção da organização a que pertence já
ressalta a sua hierarquia.
Do ponto de vista linguístico, parece mesmo
superior a "ministro" expressão mais apropriada,
para designar os que exercem emprego
ou função "debaixo da subordinação aos
Soberanos e Prelados" "o que ajuda alguém
em alguma coisa, instrumento meio, medianeiro",
como se expressam Bluteau e Morais, no
Dic. da Língua Portuguesa, Lisboa, 1.789 e
se lê ainda em Eduardo de Faria Dic. de
Sinônimos, 2º ed. Aulete Dic. Contemp. 2ª ed. Lisboa
1925.
5. Por estes motivos, a Comissão de
Constituição e Justiça opina pela rejeição do projeto.

Sala das Comissões, em 8 de outubro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente
vencido. – J. Ferreira de Sousa, Relator. – Augusto
Meira. – Vergniaud Wanderley. – Arthur Santos. –
Etelvino Lins, vencido.
1. O Projeto dispõe que os membros do
Tribunual Superior Eleitoral terão tratamento de
Ministro. A preposição é de iniciativa do ilustre
Deputado Café Filho, que a justifica, salientando que
ao mais alto órgão da justiça eleitoral, não se pode
negar tratamento já concedido aos membros do
Tribunal Federal de Recursos.
Importa considerar que essa alta Côrte
Judiciária se compõe, também, de Ministros do
Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Federal de
Recursos (art. 110, I, alíneas a e b da Const.
Federal). Desta situação resulta argumento
irrecusável para o apoio do projeto eis que não se
compreenderia uma destruição de prerrogativas,
entre os seus juízes.
A matéria é, ao demais, do âmbito da
legislação ordinária, à qual ficou reservada, pela
Constituição, a complementação da organização da
justiça eleitoral.
II. Ante o exposto a Comissão de Constituição
e Justiça opina pela aprovação do projeto.
Sala das Sessões da C. C. e Justiça, 30 de
agôsto de 1948. – Waldemar Pedrosa, VicePresidente.
PARECER
Nº 1.119, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre as
Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
1, de 1948.
Relator: Senador Filinto Mulller.
Ao Projeto de Lei do Senado, número 1, de
1948, ofereceu a Câmara dos Deputados várias
emendas que passamos a examinar.
Ao artigo 1º do Projeto propôs se acrescentem
dois parágrafos transformando também o parágrafo
único primitivo em "terceiro".
A emenda a nosso ver, deve ser aceita, visto
como sendo perfeitamente constitucional, aperfeiçoa
o Projeto do Senado, já que estabelece condições
para a concessão da aposentadoria, que são
aquelas exigidas para todo o funcionalismo,
admitindo também sejam postos em disponi-
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bilidade aquêles que não satisfazendo tais condições
não venham a ser reintegrados nos cargos que antes
ocupavam ou equivalentes.
Propôs mais, a Câmara a suspensão dos
artigos 2º e 3º por considerar o primeiro desconexo
com a matéria principal do Projeto e grandemente
prejudicial à Fazenda e o segundo também extranho
à matéria principal" e por pretender restaurar direito
prescrito.
Lamentamos não concordar com o ponto de
vista adotado pela Câmara dos Deputados. Não
vemos em que possam os artigos 2º e 3º ser
acoimados de regular matéria extranha àquela
disciplina pelo artigo 1º do Projeto do Senado. Este,
de fato, visa o permitir a concessão de aposentadoria
a funcionários demitidos injustamente, pelo Govêrno
Provisório instituído no País pela fôrça das armas em
1930, dentro de condições que estabelece. O artigo
2º, por sua vez, manda rever as aposentadorias já
concedidas para enquadrá-las nos dispositivos do
Projeto. E' sabido que muitos daqueles servidores
demitidos em 1930 se viram forçads a aceitar
cargos não equivalentes aos que anteriormente
exerciam, premidos pela angústia da situação
econômica difícil. E' natural pois que se faça a
revisão de suas aposentadorias no momento em que
se pretende amparar aqueles que, até hoje, sofrem
as conseqüências da injustiça de que foram vítimas.
Quanto ao artigo 3º cabem os mesmos
argumentos para desaconselhar sua supressão. O
artigo 30 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias releva quaisquer prescrições em favor
dos funcionários que se valeram do direito da
reclamação instituído pelo artigo 18 das Disposições
Transitórias da Constituição de 1934, desde que
sejam preenchidos requisitos que especifica. Em
virtude do preceito, terão oportunidades de ver
reparada a injustiça de que foram vítimas os
servidores que obtiveram parecer favorável e
definitivo da Comissão Revisora a que se refere o
Decreto nº 254, de 1 de agôsto de 1935.
O Projeto do Senado cogita de amparar
aquêles que tendo recorrido para a aludida
Comissão Revisora não lograram obter o exame de
suas reclamações e contra os quais nada se apu-

rou que justificasse a exoneração, Nada mais justo,
nada mais humano. O Congresso Nacional tem
procurado, através de várias leis, sanar injustiças
compreensíveis praticadas no regime anterior à atual
fase de vida democrática do Pais.
Não seria aceitável deixar-se ao desamparo
um pequeno grupo de servidores possivelmente
vítima de injustiças que o próprio govêrno instaurado
pelo revolução de 1930 reconheceu haver cometido
e, em vários casos, procurou remediar.
Em face do exposto, opinamos pela aceitação
das emendas da Câmara dos Deputados que
propõem o acréscimo de dois parágrafos ao artigo 3º
– sugerem a supressão dos artigos 2º e 3º.
Sala das Comissões, em 8 de outubro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
Filinto Muller, Relator. – Aloysio de Carvalho, pela
aceitação da emenda supressiva do – Lúcio Correia.
EMENDAS A QUE SE REFERE O PARECER
SUPRA
Redação final da emenda da Câmara dos
Deputados ao projeto de Lei nº 2-A, de 1948, oriundo
do Senado Federal, que dispõe sôbre aposentadoria
dos membros do Ministério Público com os requisitos
do artigo 30, números I e II do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição de 18 de setembro de
1946.
Ao artigo 1º, acrescente-se o seguinte:
§ 1º – Para a concessão da aposentadoria
desses funcionários, é necessário que, se não
houvessem sido exonerados, contassem agora, mais
de 30 (trinta) anos de serviço público, ou dos que,
por fôrça compulsória da idade, já tivessem atingido
a inatividade.
2º – Admitir-se-á, a disponibilidade aos
funcionários que não estiverem nos casos do
parágrafo anterior, e cuja reintegração não puder ser
feita nos cargos que ocupavam ou equivalentes.
O parágrafo único do artigo 1º passará a
constituir o parágrafo 3º.
Emenda supressiva:
Suprima-se os artigos 2º e 3º do projeto e
altere-se para 2º o artigo 4º.
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PARECER
Nº 1.120, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Oficio S-34, de 1947.
Relator: – Sen. Ferreira de Sousa.
Devidamente
provocado
pelo
Doutor
Procurador Geral da República, agindo este
mediante solicitação do Governador do Estado de
São Paulo na forma dos artigos 7, nº VII e 8,
parágrafo único da Constituição Federal, decidiu o
gerégio Supremo Tribunal Federal considerar
inconstitucionais os seguintes artigos da Constituição
do Estado: 6, 16, § 2º, 21, "i" e "m", 1ª parte, 37, "d",
43, "d", 44, 45, 65, "a", "b", "c" e "d", 66, 77, § 1º, 85,
87 e 146 da Constituição do Estado e 3º, nº 1
(quanto a Prefeitos), 28 e 30, "f", do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias a ela anexo.
Uma vez publicado e passado em julgado o acórdão
atendendo à solicitação do digno Presidente desta
Comissão, o egrégio Presidente daquele Tribunal
enviou ao Senado cópia integral do acórdão
acompanhada das notas taquigráficas relativas ao
debate.
2. Trata-se de uma forma nova de decretação
de inconstitucionalidade de Lei ou de decreto do
governo local, conferida pela Constituição com o
escôpo exclusivo de defender os princípios
constitucionais da União Diverge ela das demais
proclamações de inconstitucionalidade nos seguintes
pontos:
1º – em que se refere exclusivamente a atos
de governos estaduais quando ao Poder Judiciário
também se atribui, em outros processos, o poder de
declarar inconstitucionais leis ou atos do Governo
Federal;
2º – visar apenas à observância dos citados
princípios constitucionais definidos no inciso VII, do
art. 7º, não podendo estender-se a outras
inconstitucionalidades, cuja decretação faz mediante
os expedientes processuais comuns;
3º – trata-se de um julgamento in-abstrato,
promovido pelo Procurador Geral da República,
quando as outras inconstitucionalidades só se
declaram in-concreto e por provocação da parte
interessada na relação sub-judice.

2. Dessa diversidade de substância decorrem
efeitos diversos.
Começa pela extensão da coisa julgada. A
importância ligada pela Constituição à infração dos
princípios constitucionais impostos aos Estados
membros como um minimum minirorum da
Federação, a originalidade do processo, até mesmo
da competência do Supremo Tribunal Federal, assim
provocada sem forma nem figura, de juízo, saindo
um pouco do terreno clástico do próprio
Poder Judiciário, a ausência de um direito
subjetivo violado ou ameaçado, tudo isso nos
leva à conclusão de que a decisão tem caráter
obejtivo
e
prevalece
erga
ommes,
matando, pràticamente, a lei ou ato por ela
apreciados.
4. O mesmo não se verifica em relação às
inconstitucionalidades proclamadas no final de
processos
comuns,
conteciosos
ou
não.
Resultantes de discussão entre interessados
num dado negócio, visam elas emidiatamente a
êsse
negócio
in-concreto,
e
informam
a
coisa
julgado
a
êle
relativa.
São
inconstitucionalidades
com
efeito
somente
inter-partes, aplicando-se como a coisa julgada
comum.
Certo, é possível ao Senado, por fôrça
do art. 64 da Constituição, estendê-la a todos,
decretando a suspensão da vigência da lei
inconstitucional.
5. Aqui ainda se aparta a distinção dos dois
casos. A coisa julgada ergaommes do primeiro não
comporta a indiferença de qualquer dos dois outros
Poderes da Federação, sôbre tudo do Legislativo do
direito positivo a norma condenada. Se o não fizer o
próprio Estado pelos seus poderes não pode a União
quedar-se inativa, pois está em jogo a sua própria
existência.
Como agir então?
Dois remédios lhe põe a Lei Magna ao
alcance: A intervenção decretada pelo Poder
Legislativo, na forma do citado art. 7º VIII, combinado
com o art. 8º e parágrafo único, da Constituição e a
suspensão da vigência da lei contrária aos princípios
constitucionais, decretável pelo Congresso nos
têrmos do art. 13. Esta aliás, não deixa de ser uma
forma de intervenção sem interventor e alheia
ao Poder Executivo, uma intervenção que não
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altera a formação dos poderes estaduais:
6. A escolha entre essas duas providências é
uma questão política, depende do juízo de
conveniência. E nisso é soberano o Legislativo,
consoante se lê no referido art. 13. A êle cumpre
verificar se a medida da suspensão da lei basta para
a restauração da legalidade.
A Lei das Leis não determinou a
obrigatoriedade da intervenção, não a tornou em
conseqüência irresistível do pronunciamento judicial.
Abre-lhe, apenas a possibilidade. Não passa o
Legislativo de ser, na hipótese um executivo de
sentença, subordinado a uma forma de agir única,
sem possibilidade de escolha.
Poder independente dos demais, tem de
colaborar na solução realizando a regra da harmonia.
Cumpre-lhe examinar o caso, estudar as
disposições inconstitucionais, analizar-lhes a razão
perquirir-lhes a natureza, penetrar-lhes o sentido
aprofundar-se mesmo na intenção dos seus
autoures, para verificar se elas traduzem uma
oposição clara ao regime, uma tentativa de lhe forçar
os quadros, um expediente anta-federativo, um
espírito de revolta contra a União.
Há que considerar ainda no caráter
excepcional da intervenção, medida extrema, de
graves repercussões na estrutura do país, capaz de
provocar abalos e à qual só deve recorrer o govêrno
central quando impossível qualquer outra forma de
restauração da lei federal.
O princípio a que não fugimos até por
imperativo geográfico e quase fatalidade histórica, é
o da autonomia do Estado Membro. Contrariá-lo é
atingir o regime no seu núcleo, é tocar no que êle
tem de mais delicado e demais sensível.
Sempre que a supremacia da União puder ser
respeitada por outros expedientes legais, não há
como preferir o mais chocante e doloroso.
7. Há de ainda o Legislaitvo verificar o
êxito possível das medidas que escolher,
tendo, sobretudo, em vista que a intervenção
cessa, quando cessado o seu motivo, na
forma do art. 14, da Constituição. Há de indagar
como agir sôbre o Legislativo, como revo-

gar a lei inconstitucional, ou como substituí-la por
outra. Há que certificar se o Executivo com êle se
acumpliciou no ato ou se é à êste indiferente ou dêle
vítima. Aliás a intervenção contra o Legislativo
nestes casos, dificílima. Que meios empregará a
União? Cassar mandatos? Nomear legisladores ou
determinar nova eleição?
Se não bastar a suspensão de vigência, é que
os outros Poderes conspiram também contra a
Constituição Federal. Haverá, então intervenção no
próprio Poder Executivo.
8. A hipótese evidentemente, não exige tal
medida que teria de ser feita não pela substituição,
ainda temporária, do Governador do Estado, pois, foi
êste, justamente, quem reclamou contra os artigos
da
Constituição
Estadual
proclamados
inconstitucionais, mas, sim, contra a própria
Assembléia Legislaitva, o que seria dificílimo.
Logo, basta suspender a vigência das normas
anuladas, valendo destacar não haver a Assembléia
tentado pô-la em exceução.
9. Trata-se de lei da competência exclusiva do
mesmo Congresso Nacional, ou seja, de lei que
independe de sanção. Pouco importa havê-la omitido
o art. 66. Foi um lapso do constituinte. Apenas um
lapso, pois a redação do art. 13 é precisa:
"Nos casos do art. 7º, nº VII, observado o
disposto no art. 8º, o Congresso Nacional se limitará
a suspender a execução do ato argüido de
inconstitucionalidade, se essa medida bastar para o
restabelecimento da normalidade no Estado".
A expressão "Congresso Nacional" traduz uma
competência exclusiva. Em nenhum outro ponto da
Lei Magna ela é empregada sem êste sentido.
Sempre que quer aludir à atividade do mesmo
Congresso em colaboração com o Poder Executivo,
fá-lo o Código Supremo de forma clara, como se lê
no art. 65. E tôdas às vêzes em que usou da
expressão "Congresso Nacional", reportou-se aos
atos da sua competência privativa, como se lê nos
arts. 37, 38, parágrafo único, 39, parágrafo único, 45,
65, 87, VII, VIII, IX, X, XVII e XVII.
E é perfeitamente lógica a solução.
A
exigência
da
colaboração
do
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Poder Executivo na formação das leis pela
sanção se liga ao princípio da interdependência
dos poderes, mas se justifica também, pelo
fato de caber ao mesmo Poder Executivo executálas.
Na hipótese, nenhum dêsses motivos forçaria
a sua exigência quando se trata de suspender a
execução de atos inconstitucionais dos govêrnos dos
Estados.
Não age o Congresso arbitràriamente nem
isoladamente. Pelo contrário. Só lhe é lícito
pronunciar-se a respeito depois de fazê-lo o
Supremo Tribunal Federal, vale dizer o órgão
máximo do Poder Judiciário. Sempre dois poderes
colaborando. Por outro lado, o Executivo ao qual
incumbe executar as intervenções, (art. 12),
nada tem que ver com esta forma de
superintendência da União sôbre os Estados. E'
de considerar na analogia com o art. 64, que
atribui ao Senado idêntica função nos casos
normais de inconstitucionalidades decretadas pelo
Judiciário.
10. Nestas condições, embora não se
trate de iniciativa privativa sua, cumpre ao
Senado, seja porque órgão correspondente
dos Estados membros da Federação, seja
pela analogia referida, porpor a providência
apontada.
Donde oferecer a Comissão de Constituição e
Justiça o seguinte:

PARECER
Nº 1.121 de 1948
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO DE LEIS
Redação final do projeto de resolução nº 11,
de 1948.
Relator: Sen. Ribeiro Gonçalves.
A Comissão submete ao Senado a redação
final (fls. anexa) do projeto de resolução nº 11, de
1948.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 8
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Ribeiro Gonçalves, Relator. – Augusto Meira.
Waldemar Pedrosa. – Cicero de Vasconcelos.
ANEXO AO PARECER Nº 1.121 DE 1948
Redação final do Projeto de Resolução do
Senado nº 11, de 1948.
O Senado Federal, tendo em vista indicação
firmada por 47 Senhores Senadores, resolve e eu, Nereu
Ramos, Presidente do Senado, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº 11, DE 1948

Art. 1º E' autorizada a Comissão Diretoria a
contratar, com escultor idôneo, a execução em
bronze de um busto de Ruy Barbosa, tamanho
natural, para ser colocado na sada das sessões do
PROJETO DE LEI DO SENADO
Senado sob a arcada existente em baixo da imagem
de Jesus Cristo, em altura de onde domine a cadeira
Nº 47, de 1948
da presidência e seja visível do recinto.
Parágrafo único. A solenidade da inauguração
O Congresso Nacional decreta:
realizar-se-á em sessão extraordinária, com a
Art. 1º Fica suspensa definitivamente a presença das altas autoridades da República.
execução dos arts. 6, 16, § 2º, 21, i e m, 1ª
parte, 37, d, 43, d 14, 45, 65, a, b, c e d, 66, 77,
PARECER
§ 1º, 85, 87 e 1946 da Constituição do
Estado de São Paulo, promulgada em 9 de julho de
Nº 1.122, de 1948
1947, bem como do artigo 3º, nº 1,
(quanto a prefeitos), 28 e 30 f do Ato das
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
Disposições Constitucionais Transitórias da mesma emendas à Proposição nº 224, de 1947. – Relator:
Constituição, por infringentes da Constituição Senador Ferreira de Sousa.
Federal, conforme decisão do Supremo Tribunal
1. Ao projeto regulador da contribuição de
Federal.
melhoria, já estudado nesta Comissão, ofereceu o
Sala das Comissões, em 8 de outubro de eminente Senador Durval Cruz três emendas.
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
2. Refere-se a primeira ao art. 2º §§ 3º e 7º.
Ferreira de Souza, Relator. – Vergniaud Wanderlei. –
Por elas o § 3º ficaria assim redigido:
"Se
não
houver
acôrdo
entre
a
Lúcio Correia. – Olavo Oliveira – Arthur Santos. –
administração
e
o
contribuinte
Filinto Müller. – Etelvino Lins.
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acêrca do valor do imóvel, antes da obra, ou
melhoramento, prevalecerá o último julgamento,
salvo o recurso à avaliação judicial, na forma do §
7º".
O projeto reza:
"...prevalecerá o último julgamento, salvo o
disposto no § 7º".
Refere-se o § 7º à prevalência da avaliação
judicial por ventura existente ao tempo do
lançamento do imposto, quando em divergência com
a administrativa.
A modificação proposta não tem razão de ser.
Não muda o sentido da norma e diz a mesma coisa.
Tanto faz reportar-se simplesmente ao parágrafo,
ressalvando-lhe a regra, como esclarecer qual a
regra ressalvada.
3. A novidade da emenda está na segunda
parte, em que altera, substancialmente o referido §
7º, do artigo 3º.
No projeto, estatui-se apenas a dita
prevalência. Por êle, o processo de lançamento no
setor administrativo é autônomo, mas se houver uma
avaliação judicial, não diretamente provocada, ela
prevalecerá.
A emenda, porém, inclui a avaliação judicial no
processo administrativo, como um direito das partes
"com citação recíproca", parecendo querer dar-lhe
preeminência sôbre qualquer forma administrativa de
apuração da melhoria.
Não se recomenda a disposição, quer tendo
em vista a boa técnica jurídica, quer examinada a
providência à luz dos princípios assentes no direito
processual sôbre a fôrça probante dos exames
periciais, inclusive dos arbitramentos.
Sob o primeiro prisma, há aqui uma
interferência desaconselhável do Poder Judiciário no
Executivo. O lançamento e a cobrança de impostos
e, conseqüentemente, o processo fiscal, se
desenvolvem, única e exclusivamente, nos limites da
instituição administrativa, com os seus meios, o seu
rito formal, as suas autoridades, os seus corpos
jurisdicionais, etc. sem que qualquer outra instituição
ou qualquer outro órgão devam intervir.
Isso não impede o recurso ao Judiciário, não
implica em lhe fechar a porta ao acaso, não o obriga
a cruzar os braços diante das injustiças ou

do confisco. Fóra do ambiente da instituição
administrativa, é sempre possível ao interessado
agir. E' o que se lê no art. 141, § 4º da Constituição.
Ultimado o processo administrativo, pode o
contribuinte invocar o Judiciário ou esperar o
executivo fiscal para discutir. O permitir a intervenção
judicial no processo administrativo, não pode parecer
um prejulgamento?
Sob o segundo prisma, é de lembrar que os
exames técnicos judiciais, quer feitos no correr de
uma ação, quer ad perpetuam rei memoraim, não
têm, mesmo em juízo, fôrça absoluta, não valem
como prova definitiva. São, como tôdos os meios
probatórios, elementos fornecidos ao Juiz para o seu
julgamento, podendo êle divergir dos peritos. Se,
destarte, êles não são definitivos nem concludentes
em juízo tal fôrça não pode ser reconhecida num
processo administrativo. O perito não julga: informa.
Por estas razões, a emenda deve sei rejeitada.
4. A outra emenda, manda fazer, no final do
art. 6º, uma remissão ao § 7º, sem declarar de que
artigo. Deve tratar-se do citado § 7º, do artigo 3º, isto
é, daquele que admite a prevalência de uma
avaliação judicial contemporânea.
E justifica-se perfeitamente. Tratando da
avaliação das melhorias entre 18 de setembro de
1946 e a data da lei, é justo se aplique a mesma
norma.
E' de aceitar a emenda.
5. O art. 7º, do projeto prevê os efeitos da
desvalorização
monetária
sôbre
o
imóvel,
modificando a margem da melhoria realmente
resultante da obra feita pelo govêrno.
A terceira emenda propõe se estenda a
previsão a outras causas que podem ter efeito
idêntico, isto é, determinar um maior afastamento
entre o valor anterior à obra e o obtido após ela.
Realmente, a valorização pode ser fictícia
pelo menos em parte decorrendo também de
alteração da cotação da moeda e, como se lê na
emenda "de outros fatores estranhos à obra ou
melhoramento, que tenham contribuído para a
valorização".
A alteração se recomenda. Torna o artigo mais
equitativo e fixa melhor o que é a melhoria. Deve ser
aceita.
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Em resumo: A emenda nº 1 deve ser rejeitada.
As emendas ns. 2 e 3 devem ser aprovadas.
Sala das Comissões, em 7 de outubro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
Ferreira de Souza, Relator. – Arthur Santos. –
Vergniaud Wanderley. – Lúcio Corrêa. – Aloysio de
Carvalho. – FiIinto Muller.

PARECER
Nº 1.124 – 1948
Da Comissão de Redação de Leis

Redação final do projeto de Lei da Câmara nº
206, de 1948.
PARECER
Relator: Sr. Cicero de Vasconcelos.
A Comissão de Redação submete ao Senado
Nº 1.123, de 1948
(fls. anexas) a redação final do projeto de lei da
Câmara número 206, de 1948.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 8
Da Comissão de Redação de Leis
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº – Cicero de Vasconcelos, Relator. – Augusto Meira.
233, de 1948.
– Ribeiro Gonçalves. – Waldemar Pedrosa.
Relator: Sr. Cicero de Vasconcelos.
A Comissão apresenta fls. anexas a redação
ANEXO AO PARECER Nº 1.124 DE 1948
final do projeto de lei da Câmara nº 233, de 1948,
aprovado pelo Senado.
Redação final do projeto de lei da Câmara nº
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 8 206, de 1948.
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
O Congresso Nacional decreta:
– Cicero de Vasconcelos, Relator – Augusto Meira. –
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado ilegivel
Ribeiro Gonçalves. – Valdemar Pedrosa.
crédito suplementar de Cr$ 63.000,00 (sessenta e
três mil cruzeiros), em reforço da Verba 1 Pessoal,
ANEXO AO PARECER Nº 1.123 DE 1948
do Anexo nº 16 – Ministério da Agricultura do vigente
Orçamento Geral da República (Lei nº 182 ilegivel
O Congresso Nacional decreta:
de dezembro de 1947), a saber:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
Verba 1 – Pessoal.
pelo Ministério da Educação e Saúde, um credito
Consignação III – Vantagens.
especial de Cr$ 12.860,000,00 (doze milhões e
S.C. 16 – Gratificação de magisterio.
oitocentos e sessenta mil cruzeiros) destinado:
04 – Departamento de Administração.
a) à indenização devida pela desapropriação
06 – Divisão do Pessoal – 63.000,00.
dos terrenos alodiais da Ilha do Fundão, a que se
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
reterem o art. 1º do decreto nº 18.077, de 15 de contrário.
março de 1945, e o parágrafo único do art. 1º do
decreto-lei nº 7.563, de 21 de maio do mesmo ano.
PARECER
b) ao pagamento das despesas com o
prosseguimento dos aterros hidráulicos destinados à
Nº 1.125 – 1948
unificação e saneamento das Ilhas em que será
construída a Cidade Universitária, nos têrmos do
Da Comissão de Fôrças Armadas, sôbre o
decreto-lei nº 7.563, citado;
Projeto de Lei do Senado nº 28, de 1948.
c) ao custeio dos trabalhos mais urgentes de
Relator: Sr. Severino Nunes.
planejamento urbanístico e arquitetônico da
1. O 2º Tenente da Reserva Remunerada da
construção projetada;
Aeronáutica José Teodoro de Andrade, dirigiu ao
d) à manutenção do Escritório Técnico da Senado Federal uma petição, na qual reclama justiça
Cidade Universitária, criado pelo art. 2º do decreto-lei para seu direito. Encaminhada a petição à douta
número 7.217, de 30 de dezembro da 1944.
Comissão de Constituição e Justiça, o Sr. Relator
Art. 2º Revogam-se as disposições em opinou para que fôsse ouvida esta Comissão de Fôrças
contrário.
Armadas e, em seu parecer posterior, para que
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o peticionário instruisse devidamente sua petição. A
douta Comissão de Constituição e Justiça, sem
deferir ou indeferir taxativamente o pedido formulado
pelo ilustre Sr. Relator, concluiu que "A Comissão
tendo em vista que não se trata de matéria de
competência do Senado, e nem tão pouco, que
importe em sugestão de interêsse à elaboração
legislativa, resolve, nos têrmos do art. 210 do
Regimento, mandar arquivar a presente petição".
2.
Renovando
dito
pedido,
agora
documentado, a mesma Comissão de Constituição e
Justiça, acha razoável os motivos do pedido e
apresenta o projeto nº 28-1948.
3. Encaminhando o projeto a esta Comissão,
cumpre observar que, face a parte in-fine do art. 210
do Regimento supra citado, dito estudo da matéria
em aprêço só poderá ser reaberto se o Senado
assim deliberar, a requerimento de qualquer de
seus membros. Parece que, não se tendo verificado
esas exigência regimental, era de tôda a
conveniência que se devolvesse o projeto a quem
de direito, para melhor elucidação do assunto em
causa, antes de qualquer pronunciamento desta
Comissão.
Sala das Comissões, em 1 de setembro de
1948. – Pinto Aleixo, Presidente. – Severiano Nunes,
Relator. – Salgado Filho. – Ernesto Dornelles. –
Maynard Gomes. – Alfredo Nasser.
PARECER
Nº 1.126 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôre o Projeto de
Lei do Senado nº 28, de 1948.
Relator: Sr. Ferreira de Souza.
1. O reg. aprovado pelo Decreto nº 14.551, de
10 de dezembro de 1920 (reg. da Escola Naval),
criou, no artigo 27, entre outros o curso de Artífice de
Aviação destinado exclusivamente aos sub-oficiais,
aos quais, se aprovados afinal, conferiria a carta de
Artífice de Aviação, função em que deveriam ser
classificados no serviço militar.
O então soldado José Teodoro de Andrade,
hoje 2º tenente da reserva remunerada da
Aeronáutica, conseguiu, entretanto, em 1924, a
matricula em tal curso, concluindo-o no prazo legal
com notas distintas. Em 1925, promovido a 3º
sargento, foi, por fôrça do Decreto nº 16.869, de 3

de abril de 1925 mandado para a Seção de Auxiliar
Especialista do Serviço Geral de Aviação Naval.
Não se conformando com a sua situação, pois
entendia que o curso lhe dava direito à promoção a
1º sargento e à nomeação de sub-oficial, declamou
ao Ministro da Marinha que seguidamente, lhe
indeferiu a pretenção, sob a razão de que o curso de
Artífice da Aviação era privativo dos sub-oficiais, mas
não dava direito à promoção a sub-oficial. Esse
pôsto era condição de matrícula e não resultante
dela. O direito decorrente era a carta e a passagem
do sub-oficial para o serviço especializado. Quanto
ao suplicante, cuja matrícula fora irregular, não era
possível pular de soldado a sub-oficial. A última
decisão do referido titular, já em pedido de
reconsideração, é de 1929.
Em face disso, propôs, a 15 de maio de 1933,
8 anos e quatro dias após o ato, uma ação
pleiteando se lhe declarasse o direito às referidas
promoção e nomeação subseqüente, pleito que
decaiu por sentença de 5 de agôsto de 1938, na qual
o Dr. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda desta
capital o julgou prescrito. O Supremo Tribunal
Federal não tomou conhecimento do recurso
interposto, passando o acórdão em julgamento a 10
de novembro de 1940.
A 25 de abril de 1945 foi êle transferido
compulsóriamente para a reserva remunerada de
Aeronáutica no pôsto de 2º tenente.
Sob a alegação dos seus prejuízos entre
janeiro de 1925 e 1945, dirigiu-se ao Senado em 8
de abril dêste ano, quer dizer 7 anos, 5 meses e
nove dias, após o trânsito em julgado da decisão que
já lhe considerou prescrito o direito a qualquer
reclamação. E a egrégia Comissão de Constituição e
Justiça, resolveu, por maioria apresentar o projeto nº
1, sôbre o qual é chamada a pronunciar-se esta
Comissão de Finanças.
O art. 1º, autoriza o Poder Executivo a
promover, na forma da lei,o Sr. Teodoro, ao pôsto de
sub-oficiai de acôrdo com o decreto número 14.550,
e o 2º o releva da prescrição em que incorreu Não
adianta, porém, para que fim a última providência.
2. Trata-se de um projeto fortemente
inconveniente para o Tesouro e sem fundamento de
justiça.
Começa
pelo
art.
1º,
com
a
incompreensível
autorização
ao
Poder
Executivo
para
promover
a
sub-oficial

– 336 –
quem já o foi a 2º Tenente. Vem depois a renúncia à
prescrição duas vêzes completada, pois ainda após
a sentença transitada em julgado, decorreram quase
outros oito anos sem que o interessado se mexesse.
Nessa marcha de relevação de prescrição, é melhor
declarar imprescritíveis as ações contra o Poder
Público.
Êsse ato é de pura liberalidade.
E o Legislativo só tem direito de fazer
liberalidades quando a omissão do credor
prescribente se basear em razões políticas de relêvo,
mesmo em razões semi-jurídicas e o seu direito não
oferecer qualquer dúvida.
Se ela resulta de simples descuido, de
negligência do credor ou do seu representante
de nada a justifica, se nenhum fato ainda
meta-jurídico a torna pelo menos compreensível, não
é lógico abra o legislador mão dos direitos da
Fazenda,
para
liberalizar
reclamações
definitivamente mortas.
No caso, o projeto não se limita sequer à
renúncia da prescrição, para possibilitar ao Sr.
Teodoro uma nova ação em juízo, mas adianta uma
solução da própria questão substancial, com o
reconhecer-lhe o direito à promoção. Essa renúncia
importará no pagamento ao Sr. Teodoro de uma
diferença de vencimentos de 3º sargento a suboficial desde janeiro de 1925 a março de 1942, ou
sejam dezessete anos e três meses.
Ora, nenhum dos motivos que podem tornar
admissível uma renúncia da prescrição aqui se
encontra. Nada obstou a possível ação judicial do
interessado no tempo próprio. Nem interessam à
Fazenda as acusações por êle feitas ao seu
advogado procurador de sua livre escolha.
Por outro lado, era profundamente duvidoso o
seu direito à pleiteada promoção. Ou melhor, êle
jamais existiu.
Como bem discute o então comandante da
Escola Naval, não há no regimento aprovado pelo
citado Decreto nº 14.551, de 1920, qualquer
disposição determinando a promoção a sub-oficial
dos aprovados no curso de Artífices da Aviação. O
que nêle se lê é que ali só se podiam matricular
sub-oficiais. Essa categoria era um pressuposto
e não uma conseqüência do curso. Se o
tenente Teodoro conseguiu vencer êsse obstáculo, é
até meritório, mas querer, em conseência da
sua própria irregularidade, saltar de soldado a
sub-oficial, chega a ser absurdo. E não perdeu

o seu tempo, pois, em virtude do curso, beneficiou-o
o novo regulamento quando permitiu que os 3ºs
sargentos, pôsto a que foi promovido, pudessem
passar para Artífices da Aviação.
Por todos êsses motivos, a Comissão de
Finanças, opina pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Ferreira de
Souza, Relator. – Vitorino Freire. – Alfredo Neves. –
Santos Neves. – Salgado Filho. – Durval Cruz. –
José Américo. – Alvaro Adolpho.
PARECER
Nº 1.127 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre as emendas
ao Projeto de Lei da Câmara nº 326, de 1948.
Relator: Sr. Alvaro Adolpho.
1. O interêsse que o Senado tomou pelo
reajustamento dos vencimentos e salários do
funcionalismo civil e militar da União se pode exprimir
pelo elevado número de emendas oferecidas ao
projeto. Antes de encerrada a discussão dêste, depois
do pronunciamento da Comissão de Constituição e
Justiça e de Finanças sôbre as cento e dez emendas
de principio apresentadas, encaminhou a Mesa do
Senado ao relator mais vinte e sete, perfazendo,
assim, um total de cento e trinta e sete.
As novas emendas são umas de caráter
estrutural ou normativo, e outras importam em aumento
de despesa. Não há emenda que dê lugar à redação
desta. Há algumas delas que se referem a outras
emendas já apreciadas pela Comissão, no sentido de
estender os benefícios de reajustamento a outras
categorias de funcionalismo ou para modificar situação
prevista nas anteriormente aprovadas pela Comissão.
2. Seguiremos o mesmo método de exame da
matéria, pela ordem numérica dos artigos do projeto
e em seguida, pelas emendas que não indicarem o
dispositivo a que se refiram.
Ao art. 3º
EMENDA Nº 116 – SENADOR ALFREDO
NEVES.
Propõe o eminente Senador Alfredo Neves
modificação na escala de vencimentos que o
projeto atribui aos ocupantes dos padrões P, Q, R e
S, elevando a diferença a que se refere
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o § 2º do artigo 3º para Cr$ 1.000,00, 2.000,00,
3.000,00 e 4.000,00, respectivamente. A Comissão
de Finanças já havia aprovado o parecer do Relator
que rejeitou emenda semelhante da autoria do
Senador Joaquim Pires, que tomou o nº 76-A. Esta
emenda, por sua vez, havia sido prejudicada pela
aprovação da emenda do Senador Henrique de
Novaes, nº 3, pela qual ficaram mantidos os padrões
P, Q, R, e S, que o projeto extinguia, com os
vencimentos correspondentes e o aumento previsto
sôbre o padrão tecto, sem fragmentar êsses
proventos nem prejudicar os seus titulares.
Não tem razão o preclaro autor da ilegivel,
quanto à alegada falta de eqüidade no aumento
concedido aos ocupantes do padrão P. Êsse ilegivel
a 32% sôbre os vencimentos atuais do padrão,
acima da média percentual admitida pela exposição
de motivos do govêrno, para base do reajustamento.
O aumento que teve o padrão Q foi de 32 e meio por
cento. Não há desigualdade de tratamento nesse
caso, por uma diferença impoderável. Nem sempre
foi
possível
estabelecer
uma
percentagem
exatamente igual para a ilegivel tendo sido sempre
desprezada a fração. Os vencimentos de padrão P
ficaram, pelo projeto, em Cr$ 8.900,00, e os do
padrão N em Cr$ 9.900,00. Havia que se ter em
conta a hierarquia das funções e o escalonamento
ascendente. O mesmo se deu quanto aos padrões
finais, que serão extintos com a vacância.
Somos, assim, pela rejeição.
Ao art. 6º

go de secretário não é em comissão e sim uma
função gratificada. Os cargos a que se refere a
tabela de símbolos e valores do art. 6º não são
beneficiados por nenhum aumento de vencimento,
salvo quando exercidos por funcionários de categoria
inferior a do padrão efetivo correspondente. A êste
respeito reportamo-nos às considerações gerais de
nosso primeiro parecer, que precederam a análise
das emendas, pág. 7 do avulso ns. 1.002 e 1.003.
Tem função gratificada o secretário da Universidade
da Bahia. E essa gratificação adicional é intangível.
A lei nova não a alterou. O secretário da
Universidade ficará percebendo o vencimento do
padrão alfabético do cargo efetivo que tiver ou o
salário de referência numérica, de extranumerário de
acôrdo com as novas tabelas de valores e mais a
gratificação de função, que a lei não extinguiu.
Assim, portanto, não aproveitaria ao cargo de
secretário a alteração que se fizesse pela emenda,
para atender a êsse cargo isolado, o que ficaria fora
do objetivo previsto pelos seus nobres autores. O
que se dá, e está exigindo uma revisão no sistema
de gratificação adicional de função, nos diversos
serviços deferais, é que essas gratificações, em
regra pro labore, para tempo integral, não atendem
as atuais condições da administração pública e de
vida dos servidores. Impõe-se uma legislação
especial regulando a matéria, que foi considerada no
anteprojeto do govêrno simplesmente para
determinados cargos que especificou. Há, porém,
grande número de outros, que continuam no regime
antigo, uma vez que a lei nova não virá alterar a
situação em que se encontram e onde reina a maior
disparidade da atribuição de tais gratificações.
A emenda do nobre Senador Ivo d'Aquino, de
nº 85, a pg. 13 do avulso nº 1.002, não aproveitaria
também ao cargo de secretária da Universidade,
porque restaurado em parte o anteprojeto do
govêrno, limita também a gratificação de função aos
cargos de chefia e direção, que enumera.
Somos, por isso, pela rejeição.

EMENDA Nº 111 – SENADORES JOAQUIM
PIRES E MATHIAS OLYMPIO.
A emenda dos nobres Senadores pelo Piauí
propõem acrescentar à tabela de símbolos e valores
do art. 6º e parágrafo único referentes a cargos de
chefia ou direção, que tenham de ser providos em
comissão, uma classe IC, correspondente ao padrão
do cargo efetivo I e vencimentos dêste último.
Pela justificação se vê que a emenda visa a
favorecer os ocupantes do cargo de secretário, a
Ao art. 26
exemplo da Secretaria da Universidade da Bahia,
pelo aumento que possam ter os vencimentos dêsse
EMENDA Nº 115 – SENADOR ALFREDO
cargo, quando exercido em comissão.
NEVES.
Lamentamos não poder atender aos
O eminente Senador Alfredo Neves
preclaros
autores
da
emenda.
O
car- propõe
a
substituição
do
parágrafo
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único do art. 26, que regula a opção, dos servidores
ativos investidos em funções efetivas estaduais ou
municipais, pelos vencimentos do cargo ou pôsto,
por um dispositivo que assegure,o mesmo direito aos
aposentados ou reformados da União.
Somos pela aprovação da emenda, que se
apoia em razões ponderáveis e se harmoniza com o
que a Constituição estabelece quanto à inatividade
dos funcionários civis e militares, não importando o
artigo proposto em aumento de despesa.
3. Passamos a examinar as emendas que não
fazem menção de dispositivo especial do projeto.
EMENDA Nº 117 – SENADOR ALFREDO
NEVES.
A emenda pretende regular a percepção de
gratificação adicional, inclusive a de magistério, para
o que estabelece os limites seguintes: a) só deverá
ilegivel do para êsse efeito o tempo de serviço na
função e b) não poderá a gratificação ultrapassar
um quarto dos respectivos vencimentos. No
parágrafo único, o nobre autor da emenda
entende que, no caso do art. 186 da Constituição
Federal, a gratificação adicional ou de magistério
só deverá ser concedida pelo desempenho do
cargo de maior remuneração, quando, pela
acumulação permitida, ambos se equivalem em
tempo de serviço.
Não podemos concordar com a emenda, muito
embora tenhamos de louvar o zêlo com que o seu
eminente autor procurou velar pelos interêsses do
Tesouro público, estipendiando os servidores da
União nos limites estritos dos direitos e proventos
que lhes possam caber pelas funções que exercerem
e das possibilidades orçamentárias. No primeiro
caso, porque o texto do artigo da emenda, salvo o
parágrafo, caberia melhor no Estatuto do
Funcionalismo Civil, pelo cunho normativo que
reveste, no que interessa aos funcionários em geral
e pela inconstitucionalidade de que parece infirmar
quanto ao que toca ao magistério, uma vez que viria
restringir direitos cobertos pela exceção dos artigos
185 e 96, nº 1 da Constituição, que a lei ordinária
não pode afetar.
Nas considerações que fizemos sôbre
a emenda nº 111, em referência à gratificação
de função, observamos que esta matéria não
foi considerada no projeto e que a emenda
Ivo d'Aquino nº 85, só atende aos car-

gos de chefia ou direção que enumera em tabela
anexa, o que está a exigir lei especial que a regule.
Nessa oportunidade caberá examinar melhor a
sugestão da emenda do nobre Senador Alfredo
Neves.
Somos pela rejeição.
EMENDA Nº 135 – SENADOR HAMILTON
NOGUEIRA.
A emenda do eminente colega Senador
Hamilton Nogueira manda estender aos médicos
sanitaristas aposentados do Ministério da Educação
e Saúde, até a data do Decreto-lei nº 8.833, de 24 de
janeiro de 1946, os direitos e vantagens dêsse
mesmo decreto-lei a partir da data de sua
promulgação.
Inclina-se o relator pela aprovação da emenda,
que vem melhorar a situação de pequeno número de
servidores, dos que maiores serviços têm prestado
ao país, na defesa sanitária do nosso território das
nossas populações rurais e urbanas. Muitos dêles
passaram à inatividade vítimas de intemperies, nas
campanhas profiláticas que assinalaram páginas de
glória na história de nossas lutas contra as grandes
endemias que tanto flagelavam a nossa terra, como
na extinção da febre amarela, na defesa contra a
peste bubônica na erradicação do gambiae, que ja
se havia assenhoreado de uma grande faixa do
Nordeste brasileiro e ameaçava devastar todo o país,
sem contar os episódios heróicos do combate à
lepra, ao paludismo, à tuberculose ou ao trocoma.
Outros continuadores da obra de Osvaldo Cruz,
fatiagdos pela investigação científica em tôrno dos
problemas de saúde e higiene, como aqueles não
têm tido na aposentadoria o tratamento que lhes
devia ser reservado, para uma inatividade merecida.
Nunca, porém, será tarde para que se faça a
obra de reparação que merecem êsses 23
sanitaristas aposentados, nesta hora em que a
inflação vem agravar a precariedade de condições
de vida em que os tem deixado a União.
Somos, pela aprovação.
EMENDA Nº 137 – SENADOR HAMILTON
NOGUEIRA.
A emenda do nobre Senador pelo Distrito
Federal dispõe sôbre o tempo integral para os médicos
do Ministério da Educação e Saúde e do pagamento
de vencimentos em dôbro quando executem
atividades de saúde pública. Emenda semelhante
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relativamente aos sanitaristas, apresentou o nobre
Senador Evandro Vianna, aliás já aprovado pela
Comissão de Finanças.
Entretanto, lamentamos não poder concordar
com a presente emenda do nobre Senador Hamilton
Nogueira. Não só porque, se em relação aos
sanitaristas pela natureza especial e peculiar das
funções que exercitam, em full time, uma exceção
podia ser aberta, como ainda pelo aumento
incomportável que acarretaria estender a todos os
médicos do Ministério da Educação e Saúde,
providência igual. Teríamos de duplicar as dotações
para essa numerosa classe de servidores, em
desacôrdo com a política de restrição e economia
que devemos seguir, no sentido do equilíbrio
orçamentário. Basta ver que só o aumento que
deveria ter a despesa com o tempo integral para os
sanitaristas, seria de Cr$ 12.147.120,00. E êstes são
apenas uma das classes dos quadros do Ministério
da Educação e Saúde.
Somos, pois, pela rejeição.
Ilegivel Senador Hamilton Nogueira.
A emenda manda estender aos biologistas
pesquisadores especializados e tecnologistas o
dispositivo da emenda nº 78, referente ao tempo
integral para os sanitaristas. Reconhecemos que os
servidores de ilegivel e regra, vivem em regime de full
time, pelo devotamento a que se dão na investigação
científica e nas funções que lhe são peculiares.
Entretanto, temos o dever de observar a situação
dêsses servidores uma vez aprovada a emenda Arthur
Santos e submenda do relator, ficará bem melhorada,
embora ainda, não no nível de vencimentos em que
devem estar, pela importância da função que exercem.
Por isso, não podemos concordar com a emenda do
nobre Senador Hamilton Nogueira, que viria trazer
aumento consideràvel de despesa, em desacôrdo com
o critério seguido pelas Comissões, reunidas, de
Finanças, Constituição e Justiça e Fôrças Armadas. Há
um projeto de lei em trâmite no Senado, de iniciativa do
govêrno, regulando o tempo integral no serviço público
e nessa oportunidade poderá ser examinado o caso
que a emenda ventila.
Pela rejeição.
EMENDA Nº 133 – SENADOR HAMILTON
NOGUEIRA.
A emenda dispõe sobre os vencimentos
dos
professores
adjuntos,
ex-

tranumerários do Instituto Nacional de Surdos e
Mudos, do Ministério da Educação e Saúde, que
propõe sejam equiparados aos dos assistentes do
Colégio Pedro II.
Com a aprovação da emenda, ficariam êsses
funcionários com vencimentos correspondentes à
letra K, dos cargos efetivos. Como os
extranumerários tenham de ser pagos pelas
referências de salários do artigo 7º, propõe o relator
uma subemenda aceitando em parte a emenda do
nobre Senador Hamilton Nogueira, que é justa, nos
seguintes têrmos:
Onde convier:
Subemenda do relator
Art. Os professôres adjuntos extranumerários
do Instituto Nacional de Surdos e Mudos perceberão
os vencimentos da referência 26 do artigo 7º desta
lei.
EMENDA Nº 129 – SENADOR EVANDRO
VIANNA.
A emenda do nobre Senador pelo Maranhão
modifica substancialmente o sentido da emenda nº
41, dos Senadores Vespasiano Martins e outros.
Entretanto, atende melhor a gradação que precisa
existir entre cargos e funções, que devem guardar
certa ordem hierárquica, quando se tem em conta a
distinção que necessàriamente decorre da
importância diversas dos vários ramos do ensino
público.
Aceitamos, por isso, em parte, as sugestões
da emenda, na atribuição que dá, de padrões
decrescentes, a começar do partido teto. O, aos
professores catedráticos do ensino superior, aos
adjuntos e assistentes, até aos da Escola Nacional
de Educação Física.
Em relação, porém, ao Colégio Pedro II, e aos
estabelecimentos militares de ensino não podemos
concordar com a emenda, mesmo porque não
abrange classes de professores, como a dos
efetivos, dirigentes e instrutores, que a subemenda
da emenda nº 41, abrangia e seria injusto que êsses
servidores, que desempenham função de tanto
rendimento para o serviço público, ficassem
prejudicados. Por outro lado, os professores
catedráticos do Colégio Pedro II sempre foram
equiparados
aos
catedráticos
das
escolas
superiores. E' uma tradição secular do ensino público
no Brasil, que não deve ser interrompida.
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Por isso, aceitamos a emenda do nobre
Senador Evandro Vianna, com a subemenda
em referência aos vencimentos do Colégio
Pedro II.
Art. ...Os professores catedráticos do Colégio
Pedro II, perceberão vencimentos correspondentes à
letra O.
§ 1º Os professôres efetivos e professôres
dirigentes do Colégio Pedro II perceberão pelo
padrão N.
§
2º
Os
adjuntos
e
professôres
extranumerários mensalistas do Colégio Pedro II
perceberão pelo padrão M.
§ 3º Os assistentes e instrutores do Colégio
Pedro II e preparadores dos estabelecimentos
militares de ensino perceberão pelo padrão K.
§ 4º Os auxiliares de ensino do Colégio Pedro
II perceberão pelo padrão I.
Fica, assim, preservada a tradição e mantida a
ordem gradativa e hierárquica das funções, pela
categoria desta sem prejuízo da situação em que se
encontram os atuais ocupantes dêsses cargos. O
Colégio Pedro II, dêsde o tempo do seu grande
animador que lhe guarda o nome venerável, é
instituto padrão, com um regime especial, que
precisa ser mantido. Criado em 1837, quase ao
tempo em que. se instituiam os cursos jurídicos do
país, os seus professôres sempre tiveram tratamento
especial, sendo que a lei que o criou mandava
equiparar os vencimentos dos seus lentes
catedráticos aos desembargadores das relações
,além de lhes dar o direito de se jubilarem, com
vencimento integral, depois de 20 anos de
magistério.
Emenda nº 134 – Senador Hamilton
Nogueira.
A emenda do nobre Senador pelo Distrito
Federal está prejudicada pela emenda anterior, que
toma as mesmas providências.
Emenda nº 120 – Senador Joaquim Pires.
A emenda fica prejudicada pela subemenda do
relator à emenda 129 do Senador Evandro
Vianna.
Emenda nº 123 – Senador Evandro Vianna.
A emenda nº 123 está prejudicada pela
emenda nº 129 do próprio nobre Senador Evandro
Viana, com subemenda do relator.
Emenda nº 125 – Senador João Villasbôas.

Emenda nº 128 – Senador Joaquim Pires.
A emenda do nobre Senador Villasbôas está,
em parte, prejudicada, em consequência da
aprovação pela Comissão, da subemenda do
Senador Ivo d'Aquino, à emenda nº 70, à página 29
do avulso nº 7.002, que assegura a referência 25,
aos inspetores de ensino.
No tocante aos inspetores de educação física,
de que cogita a emenda do Senador Villasbôas e aos
inspetores de ensino comercial, do Senador Joaquim
Pires, o relatar propõe a fusão de ambas, em uma só
subemenda, para que essa classe de funcionários
não fique, desajustada.
Subemenda do relator à emenda nº 70.
Parágrafo único. Os inspetores federais de
educação física e os inspetores de ensino comercial
perceberão vencimentos pela referência 25.
Emenda nº 132 – Senador Maynard Gomes.
A emenda do nobre Senador Maynard Gomes
manda estender aos membros do Conselho Superior
de
Tarifa,
Conselho
de
Contribuintes,
Representantes da Fazenda, e Secretários dêsses
Conselhos, que trabalham no regime de função
gratificada, o aumento de 100 por cento das
respectivas gratificações adicionais.
Reportando-nos
a
considerações
anteriormente feitas sôbre função gratificada,
concordamos com a emenda, devendo incluir-se
como subemenda à emenda nº 34, nos seguintes
têrmos:
Acrescente-se, em seguida a Delegados
Fiscais do Tesouro Nacional nos Estados, o
seguinte:
"e os membros dos Conselhos Superior de
Tarifa, Primeiro e Segundo Conelho de
Contribuintes, os Representantes da Fazenda
nêsses Conselhos e respectivos Secretários e
Presidentes e membros da Junta Consultiva do
Impôsto de Consumo".
Emenda nº 127 – Senador João Vilasbôas
A emenda manda estender aos Oficiais
Administrativos que serviram nas Delegacias Fiscais
nos Estados em 1936 e foram aposentados antes da
Lei nº 200, de 1947, os benefícios desta Lei. E' o
próprio eminente autor da emenda que a
denominada Lei nº 200 não cogitou da aposentadoria
dos oficiais administrativos a que se referiu. Nem
poderá mesmo compreender essa matéria, que lhe
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era estranha, uma vez que o seu objetivo foi reparar
direitos de funcionários da atividade que haviam sido
prejudicados em suas promoções.
Aceitar a emenda seria dar a essa lei uma
extensão que não comporta e avolumar a despesa
que a mesmo já tem trazido ao Tesouro.
Emenda nº 126 – Senador Evandro Vianna.
A emenda, que é uma submenda à de nº
referente esta aos oficiais administrativos do quadro
permanente do Ministério da Fazenda, não pode ser
aceita, mesmo porque se refere a funcionários, que,
embora prestando os melhores serviços não podem
estar situados em um só quadro daqueles a que a
Lei nº 200 especialmente beneficiou. Seria aumentar
a desordem no serviço público, pela entrosagem de
classe diversas em um mesmo quadro.
Somos pela rejeição.
Emenda nº 124 – Senadores Georgino
Avelino, Waldemar Pedrosa, Durval Cruz e Pereira
Pinto.
A emenda do eminente Senador Georgino
Avelino, apoiada por outros nobres colegas,
mandando equiparar os vencimentos dos atuais 9
.censores efetivos do Departamento Federal de
Segurança Pública aos dos delegados de Polícia,
visa corrigir uma certa injustiça no tratamento que
tem sido dado aos censores da polícia, não
reajustados no último aumento de vencimentos do
govêrno Linhares, quando tôdas as demais
categorias de funções policiais tiveram aumento
substancial. Entendemos que tôda vez que se possa
reparar uma desigualdade, sem maior aumento de
despesa, devemos fazê-lo. Será um meio de ir
corrigindo êrros que se vêm acumulando na
organização do serviço público, à espera de uma
completa revisão estatuária.
Entretanto propomos a seguinte emenda
substitutiva da emenda 124, para atribuir aos atuais
censores efetivos o padrão N e não O, como está
nesta:
Onde convier.

A emenda do nobre colega Senador Gallotti
manda atribuir uma nova gratificação de função aos
quatro fiscais do Serviço de Censura de Diversões
Públicas do Departamento Federal de Segurança
Pública, a que se refere o art. 107 do Decreto
número 20.493 de 24 de janeiro de 1946.
A
emenda
estaria
prejudicada
pela
aprovação da emenda anterior de nº 129, de
autoria
ao
Senador
Georgino
Avelino,
que
já
reajusta
os
vencimentos
dos
censores
do
Departamento
Federal
de
Segurança
Pública.
Devemos
acrescentar
que o projeto não trata de gratificação de
função e a única exceção que admitimos,
para alterar o regime de funções gratificadas
em vigor, foi quanto ao aumento pleiteado
pela
emenda
nº
34,
e
subemenda
à
emenda número 132 referentes a Delegados
Fiscais, Inspetores de Alfândega, Delegados
Regionais,
do
Impôsto
sôbre
a
Renda,
Administradores de Mesas de Rendas, Conselhos
Nacional de Tarifas e de Contribuintes e outros
cargos que atendem diretamente à arrecadação da
receita, pela necessidade de estimular o
desenvolvimento das rendas publicas. A emenda do
Senador Ivo d'Aquino de número 85, se refere
apenas aos cargos de chefia ou direção.
Pela rejeição.
Emenda nº 114 – Senador Evandro Vianna.
O nobre Senador pelo Maranhão propõe que
os funcionários do antigo quadro XIII que, por
invalidez ou porque tenham atingido o limite da
idade foram aposentados no Quadro de Contador
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda,
passem a regular a aposentadoria tendo em vista
os benefícios que lhes deveriam ter sido atribuídos
pela Lei nº 200.
Pelas mesmas razões que expendemos
quando apreciamos a emenda nº 127 do Senador
Villasbôas, não podemos concordar com a ilegível
número 114 do Senador Evandro Vianna. A lei nº
200 não regulou aposentadoria. Não podemos dar a
EMENDA DO RELATOR
essa lei maior elasticidade do que vem tendo.
Pela rejeição.
Os censores efetivos do Departamento
Emenda nº 112 – Senador Francisco Gallotti.
Federal
de
Segurança
Pública
perceberão
Emenda nº 122 – Senador Plinio Pompeu.
vencimentos correspondentes ao padrão N.
As
emendas
dos
ilustres
colegas
Emenda nº 113 – Senador Francisco Gailotti.
Francisco
Gallotti
e
Plinio
Pompeu
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são idênticas. Pleiteiam melhorar a situação em que
se encontram o engenseiros do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda, da
Administração do Domínio da União. Já havíamos
concordado com subemenda à emenda nº 71
aprovada
pela
Comissão
de
Finanças.
Reexaminando o assunto tendo verificado o aumento
de despesa com a extensão que havia sido dada à
subemenda à emenda nº 71, no que se refere aos
engenheiros do Ministério da Fazenda, inclinamo-nos
a aceitar de preferência as emendas que se fundem
numa só, de ns. 112 e 122, para limitar o
reajustamento naquela base aos engenheiros da
Administração do Domínio da União, que não haviam
tido um reajustamento compatível com a importância
e as responsabilidades que têm os seus cargos na
defesa do patrimônio da Nação. Principalmente
porque o aumento que daí resultaria seria muito
menor o que da subemenda nº 71, já aprovada.
Pela aprovação da emenda.
Emenda nº 121 – Senadores Santos Neves,
Novaes Filho e Pereira Moacyr.
A emenda do eminente colega Senador
Santos Neves dispõe que sejam reajustados os
vencimentos dos extranumerários mensalistas das
funções de Assistente Jurídico da Administração
Federal, passando ao padrão numérico XXXV.
Observe-se dêsde logo que os padrões em
algarismos romanos foram extintos, passando a ser
enquadrados nas referências de salário do art. 7º do
projeto, de acôrdo com o agrupamento estabelecido
no § 2º do mesmo artigo. Assim, os antigos padrões
XXXIV e XXXVII foram convertidos na referência 28.
Esta referência seria o novo padrão de salário que
caberia aos Assistentes Jurídicos extranumerários,
se aprovada a emenda.
Entendemos que a emenda se justifica pelas
razões expendidas pelo seu preclaro patrono, dada a
natureza da função e a sua importância para o
serviço público. A emenda, aliás, não exagerou a
classificação que resultou do enquadramento dos
padrões em algarismos romanos nas novas
referências numéricas expressas em algarismos
arábicos. No entanto, para não avolumar a despesa,
com o aumento resultante, propomos a subemenda
seguinte:

Subemenda do relator
"Os
extranumerários
mensalistas
que
desempenham as funções de Assistente Jurídico na
Administração Pública Federal, terão os seus
salários pela referência 27 do artigo 7º, desta lei".
Emenda nº 131 – Senador Dário Cardoso.
A emenda do nobre Senador Dário Cardoso
dispõe sôbre novo reajustamento de vencimentos
dos fiscais aduaneiros do padrão 14, na letra K.
Percebem atualmente pela letra J.
Tratando-se de quadro numerosos em que
deviam ser considerados cargos de outros padrões,
inclusive dos inferiores ao índice 14, como os que
se referem às atuais referências 7, 8, 10 e 12, seria
injusto que a elevação de vencimentos se limitasse
a uma delas, exatamente a mais elevada. Um
reajustamento de todo o quadro não só exigiria um
exame mais detido da matéria, como importaria
numa estruturação fora dos intuitos do projeto, e em
considerável aumento de despesa.
Pela rejeição.
Emenda nº 118 – Senador Alfredo Neves.
O preclaro Senador Alfredo Neves propõe,
com uma emenda regular os proventos da
aposentadoria de que cogita o art. 191 da
Constituição, tendo em vista a acumulação dos
mesmos, nos casos em que esta seja permitida, no
sentido de limitar os benefícios da inatividade a um
só dos cargos que o funcionário exercer.
A
emenda,
que
envolve
definição
constitucional não foi apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, ilegível de exigir. No passo
em que nos encontramos na elaboração desta lei,
de reajustamento de vencimentos, em que aos
clamores dos interessados se somam os reclamos
quase unânimes da imprensa, entendemos não
dever ser provocado o pronunciamento daquela
Comissão, mesmo porque nos parece que a
emenda foge aos intuitos do projeto e poderá ser
objeto de lei especial, que venha regular matéria de
tal monta. Temos procurado ficar o quanto possível
fiel às recomendações das Comissões reunidas, no
que atende com as emendas de caráter estatutário.
Somos, por isso, pela rejeição da emenda,
que
sabemos
animada
pelos
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mais altos propósitos do seu eminente autor, na
defesa dos interêsses do Tesouro público.
Emenda nº 119 – Senadores Hamilton
Nogueira,
Vergniaud
Wanderley
e
Alfredo
Nasser.
A emenda se inspira em razoes da maior
relevância para o serviço público. Dispõe que o
governo, dentro de 90 dias, tome a iniciativa de
propor a revisão aos níveis da remuneração dos
cargos técnicos, bem como a reestruturação das
respectivas carreiras. Não pode haver duvida de que
os vencimentos dos cargos tecnicos não devem
obedecer aos padrões comuns dos quadros
burocráticos.
Tem
de
gozar
de
regime
especial de acôrdo com a índole da função,
sob pena de ser prejudicado o serviço
público, principalmente tendo em vista que os
técnicos, sobretudo aqueles que desempenham
funções que direta, ou proximamente atendem a
produção da riqueza e a economia do país,
encontram
sempre
melhor
remuneração
no mercado do trabalho, o que torna difícil
a seleção para o provimento dos cargos
públicos.
Pela aprovação.
Emenda nº 130 – Senador Adalberto Ribeiro.
O eminente colega Senador Adalberto
Ribeiro
sugere
medida
de
transcendente
significação no que interessa a estruturação do
funcionalismo civil e a economia deste. Realmente
é um imperativo de ordem interna no país
a reorganização do serviço público sobretudo
do pessoal da administração federal. O que
tem ocorrido na elaboração da presente lei, em
que o número de emendas, que na Câmara
dos Deputados, quer no Senado, tendentes, a
corrigir
erros,
reparar
injustiças,
nivelar
desigualdades, reflete a falta de sistema e o
empirismo em que se debate o serviço
do pessoal, ao lado da hipertrofia burocrática
que tem avolumado a Verba 1 do Orçamento,
com sacrifício dos recursos que se deviam destinar a
equipar o país de instrumento de produção, por um
programa de larga recuperação da economia
nacional, a fim de assegurar melhor nível de vida ao
pais e aos próprios funcionários que são
aparentemente beneficiados com os frequentes
reajustamentos pleiteados permanente em que nos
debatemos, pelo sque sofrem os efeitos da crise
como temos acentuado.

Daí a nossa concordância com o ponto de
vista do nobre autor da emenda. Se, ao acréscimo
vegetativo das rendas públicas, acompanhar
aumento paralelo de vencimento e salário do
funcionalismo civil e militar, nunca sairemos dessa
situação de insuficiência econômica em que o país
se vem debatendo, para o que só há um remédio,
que é multiplicar as fôrças de produção, por uma
armadura econômica à altura do nosso potencial de
riquezas, à espera de ser mobilizado.
Pela aprovação da emenda.
Subemenda à emenda nº 69 – Senador
Durval Cruz.
O relator concordou com a subemenda do
Senador, Durval Cruz, para incluir, como retificação,
por ter sido publicado com omissão da palavra
dentista, o que foi aprovado pela Comissão.
Sala das Comissões, em 8 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Alvaro Adolpho,
Relator. – José Américo. – Mathias Olympio. –
Andrade Ramos, com restrições. – Santos Neves.
– Apolonio Sales. – Ferreira de Souza. – Durval
Cruz.
PARECER
Nº 1.128 – 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do projeto da Câmara nº 162,
de 1948.
Relator: Sr. Cícero de Vasconcelos.
A Comissão apresenta ao Senado a redação
final (fl. anexa) do projeto de lei nº 162, de 1948,
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 8
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. Cícero de Vasconcelos, Relator. –
Augusto Meira. – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO AO PARECER Nº 1.128 DE 1948
Redação final do projeto de Lei da Câmara
nº 162, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Poderão ser inscritas no Instituto
Nacional do Sal as salinas cuja inscrição não
tenha sido requerido oportunamente, desde
que os interessados provem, dentro dos
cento e oitenta dias imediatos á publicação
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desta lei, que já antes da criação dêsse órgão eram
elas exploradas.
Parágrafo único. Serão estabelecidos pelo
referido Instituto os requisitos de que hão de
depender as novas inscrições.
Art. 2º Compete ao Instituto Nacional do Sal
fixar as cotas de produção que devam caber às
referidas salinas.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PARECER.
Nº 1.129 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara, nº 105, de 1948.
Relator: Sr. Olavo Oliveira.
Proposição originária da Câmara dos
Deputados, visa o projeto 105, de 1948, reformar a
lei nº 209, de 2 de janeiro de 1948, que disciplinou a
forma de pagamento dos criadores e recriadores do
gado bovino, interpretando alguns de seus
dispositivos e ampliando outros.
Considerando constitucional pela Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados,
nada encontramos para modificar o parecer
aprovado unânimemente pela referida Comissão.
Somos assim pela constitucionalidade da citada
proposição. Na forma regimental recebeu a
proposição três emendas. Duas de autoria do
Senador João Villasbôas e uma de autoria do
Senador Vergniaud Wanderley. As de ns 1 e 3
visam, respectivamente, estender aos criadores e
recriadores de gado bovino que não se beneficiaram
com os favores da lei nº 209, de 2 de janeiro do
corrente ano, por não haverem requerido em tempo
útil, obedecidas as restrições impostas pelo citado
estatuto legal, a faculdade de pleitearem até 5 de
janeiro de 1950, os seus benefícios, ampliados os
débitos posteriores a sua promulgação. A de nº 2
visa permitir a denúncia dos ajustes amigàvelmente
realizados, na forma da lei nº 209.
Não são inconstitucionais as emendas retro
enunciados, motivo por que a Comissão de Justiça
nada tem a opor a sua juridicidade, ouvida a
Comissão técnica a respeito.
Sala das Comissões, em 1 de julho de 1948, –
Waldemar Pedrosa, Presidente, em exercício. –
Olavo Oliveira, Relator. – Vergniaud Wan-

derley. – Filinto Müller. – Lúcio Corrêa. – Arthur
Santos, pela constitucionalidade, sómente. –
Augusto Meira.
PARECER
Nº 1.130 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 105, de 1948.
Relator: Sr. Alvaro Adolpho.
1. Designado para formular parecer sôbre o
resultado da votação da emenda supressiva de
autoria do eminente Senador Ivo d'Aquino, do
parágrafo único do art. 4º da Lei nº 209, de 2 de
janeiro de 1948, de moratória da pecuária, pela
divergência em que ficou a maioria da Comissão de
Finanças, nessa parte, com o preclaro relator,
Senador Salgado Filho, observamos de início,
que, tivessemos tido oportunidade de examinar
melhor o projeto antes que fôsse submetido à
discussão e votação nesta Comissão, não só
havíamos dado o nosso apoio à emenda,
como negaríamos aprovação a outros dispositivos
daquele.
Embora tenhamos de nos limitar neste
parecer à sustentação dos fundamentos da emenda,
não podemos deixar de considerar que pode ser
um êrro de graves conseqüências para a
própria pecuária, a política de intervir no domínio
das
relações
privadas
por
legislação
de
emergência e multifária, como se faz no
projeto, resolvendo problemas de ocasião e criando
outros mais graves para o futuro, tais como os que
afetam a retração do crédito, a insegurança em que
ficam os credores, a falta de confiança na
estabilidade da ordem jurídica e econômica
estabelecida e, em conseqüência, a produção.
Estamos certos de que a situação em que se
encontrava a pecuária nacional, que se alimenta do
crédito, ao tempo em que foi votada a Lei número
209, merecia medidas de exceção que a
amparassem do sossôbro de que estava
ameaçada, por se terem retraído os bancos que
financiavam essa forma de produção, notadamente o
Banco do Brasil. A especulação desenfreada em
tôrno do zebú, que havia levado a pecuária em
certos Estados a uma ilusória prosperidade,
tinha deixado o exemplo da amarga experiência
de uma economia de aparente solidez, que, en-
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tretanto, não resistia à primeira crise.
E' que a especulação dava lugar à uma
valorização artificial, em que, ao lado do
melhoramento racial dos rebanhos, se exageravam
exorbitantemente os preços dos produtos, em
desacôrdo com o valor da produção e a orientação
econômica que deve seguir o desenvolvimento
dessa riqueza substancial para o nosso pais. A
responsabilidade da crise também se deve atribuir ao
vicioso sistema de crédito bancário, que havia
alimentado a prosperidade fictícia, para participar
das vantagens dos juros excessivos.
Não há atividade rural que suporte a taxa de
juros que os nossos bancos, inclusive o Banco do
Brasil, cobram. Dos países modernos de grande
produção agrícola, o Brasil é o em que se exigem
juros mais altos das indústrias rurais. E' que não
temos organização bancária peculiar ao fomento da
produção. O nosso grande banco age, no
financiamento da produção dos campos, como banco
comercial. A ação do govêrno, que tem de se fazer
sentir, através dêle, não pode modificar o seu
estatuto e o caráter das suas operações. Enquanto
não criarmos o crédito rural especializado, tendo em
vista as condições próprias da nossa economia, não
podemos sair dêsse regime de exploração colonial
em que se debate a produção agrícola e pecuária do
país.
Daí entendermos que êsses paliativos de
emergência não aproveitam nem mesmo aqueles a
que visam beneficiar. Ao contrário, se favorecem a
poucos, sacrificam a maior parte, pela fuga do
crédito, dada a instabilidade do próprio regime legal
e a falta de segurança nas garantias que os
contratos oferecem. Não há quem possa ter
confiança na fôrça das obrigações contratuais
sujeitas ao aleatório das prorrogações impostas
pelas leis de emergência, em que nem a
Constituição é considerada, como regra suprema.
2. A emenda do Senador Ivo d'Aquino,
mandando eliminar do projeto o parágrafo único do
art. 4º, tem por fim tirar daquele a eiva de
inconstitucionalidade, antes que o Poder Judiciário o
faça, negando efeito à tal disposição legal, quando
provocado.
De dois modos se caracteriza essa
inconstitucionalidade.
Primeiro,
por-

que o parágrafo que a emenda suprime infringe o art.
141, § 2º da Constituição, prejudicando ato jurídico
perfeito e direito adquirido. O ato jurídico perfeito,
como é entendido no direito civil, não pode ser
elidido pela vontade de uma das partes, nem por ato
do poder público. Está sob a proteção do preceito
constitucional. No caso do projeto, trata-se de
retratar a renúncia a que se refere o art. 10 da Lei nº
209 de 2 do janeiro citado, formalizada nos seguintes
têrmos:
Art, 10. E' facultado a qualquer tempo, a
renúncia aos benefícios previstos nesta lei,
mediante: a) declaração expressa do interessado a
qualquer de seus credores e transcrita no Registro
de Títulos e Documentos do domicílio do
renunciante; ou, b) petição do devedor ao juiz que,
neste caso, homologam a renúncia depois de ouvir o
requerente.
O dispositivo a eliminar autoriza o
cancelamento da renúncia, que tiver feito,
para voltar a gozar dos favores da moratória,
fazendo tábua raza dos direitos do credor. Ora, é
evidente que isto importaria em anular, por fôrça da
lei nova, os efeitos de ato jurídico perfeito e
irretratável.
Segundo, porque, com a renúncia do
devedor
aos
benefícios
da
moratória,
o
credor adquiriu, por ato expresso e formal, o direito
que lhe assegura o contrato de financiamento que o
vincula ao renunciante. A lei nova não pode
postergar êsse direito, que está coberto pela
Constituição. O contrário disto seria a negação da e
própria ordem jurídica. Nem a Constituição autoriza
que a intervenção no domínio econômico se dê com
tal extensão, que venha sacrificar os direitos
individuais, sem favorecer o interêsse social, que, em
todo caso, tem por limite os direitos fundamentais
que a mesma Constituição assegurar. Não há
nenhum interêsse público em sacrificar o crédito rural
e as suas garantias ao jôgo dos interêsses de
pecuaristas que ora renunciam a benefícios, para
gozarem de melhor situação no mercado do crédito
especializado, ora pretendem valer-se da nova lei
para tirar partido de outros favores que a lei anterior
e a nova lhes possam dar, a custa do sacrifício
do credor desamparado, a quem só a Constituição
pode valer.
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Medidas dessa ordem afetam a própria
economia rural, gerando a desconfiança no sistema
legal e agravando mais ainda a precariedade do
sistema de crédito pecuario de que dispomos.
3. Não podemos deixar de chamar a atenção
da Comissão, embora não se trate de materia
pertinente à emenda do nobre Senador Ivo d'Aquino,
para a redação dada ao artigo 1º da Lei nº 209 e ao
substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara, pode dar lugar à confusão. No projeto se
diz: "Especializando o devedor bens imóveis em
garantia real que excedam de mais de 30% do total
da divida..., quando o que estava na lei e naquele
substitutivo era: "Especializando o devedor bens
imóveis em garantia real excedendo êles em mais de
30% o total da dívida... Pela redação do projeto,
como, aliás, já foi observado na Câmara dos
Deputados por um dos eminentes deputados que ali
discutiu a matéria, pode ocorrer na interpretação da
lei dúvida sôbre o valor da gaarntia imóvel, que vai
substituir o rebanho, a ser liberado, isto é, se essa
garantia hipotecária seja de bens cujo valor va
apenas além de 30% do débito ou se esta
percentagem representa a margem mínima que deve
ter a mais a soma dos bens em relação ao total da
dívida.
Necessàriamente que não podia estar no
pensamento do legislador permitir garantia imóvel
menor que o valor do principal da dívida. Mas,
tratando-se de lei de exceção, tudo deve ficar bem
esclarecido.
Deixamos aqui a sugestão de que o projeto
seja examinado pelo douta Comissão de Redação do
Senado, a quem competeria emendar no caso.
4. Por essas razões, somos de parecer que a
emenda supressiva seja aprovada pelo Senado.
Sala das Comissões, em 1 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Alvaro Adolfo,
Relator. – Mathias Olympio. – Santos Neves,
vencido, quando ao mérito. – José Américo. –
Apolonio Sales. – Victorino Freire. – Ferreira de
Sousa, com restrições. – Andrade Ramos, com
restrições. – Salgado Filho, vencido, quanto à
emenda supressiva do parágrafo único do art.
4º do Projeto. O seu ilustre autor não taxou
para eliminá-lo o texto da lei cogitada, como o
voto vencedor justifica. E penso eu, não o po-

deria fazer, porque transitando a matéria pela douta
Comissão de Constituição e Justiça teve o seu
assentimento como harmônico com os preceitos
constitucionais. Uma vez que a Comissão técnica da
Casa reputou dentro das normas da Constiutição –
que a Proposição da Câmara continha, e suas
mendas, não nos seria permitido a nós da Comissão
de Finanças estudarmos assunto por êsse prisma, e
nos deveríamos cingir ao seu aspecto econômico
exclusivamente. A sua constitucionalidade, quando
ainda posta em dúvida, deveria ser encaminhada
pela Comissão competente e não pela nossa. Mas,
data venia, quando nos fôsse regimental apreciar o
parágrafo único do art. 4º do Projeto em face da
Constituição, não o poderia acoimar de contrário aos
seus
princípios,
sem
que,
coerentemente,
inquinássemos como tais a totalidade de seus
dispositivos, todos tendo intervenção nos contratos
celebrados entre matuantes e mutuários. E onde há
a mesma razão, deve haver a mesma disposição. O
que regula as relações entre os institutos
bancário e os pecuaristas, os seus contratos, não é a
norma do art. 141, § 3º da nossa Magna Carta, mas
o seu art. 146 que focaliza exceção àquela regra. E'
o poder intervencionista do Poder Público quando se
trata de interêsse geral, e êste repousa na salvação
de um fator da economia nacional, como é a
classe que o Projeto procura salvar de uma
calamidade.
Não sendo inconstitucional, também não é
inconveniente, o parágrafo que a emenda quer
suprimir. O que êste preceito encerra é uma
reposição daquêles que iludidos por falazes
promessas, foram levados a acôrdos ruinosos,
que os tornaram incapazes de suportar a
concorrência dos que estavam sob os benefícios
de uma lei que sendo de caráter geral não os
poderia excluir do âmbito de sua ação benfazeja.
Assim, a permissibilidade do aproveitamento
das regalias da lei de proteção aos pecuaristas
aos que tinham feito acôrdos, tem inteira
procedência, mesmo porque "todos são iguais
perante a lei", como prescreve o ant. 141, § 1º da Lei
Suprema.
Vencido na aceitação da emenda supressiva,
fui vencedor no restante do conteudo do Projeto,
embora, um tanto desfalcado pela eliminação de
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um dos seus salutares esteios. Entretanto, não julgo
solucionado o problema dos pecuaristas pelas
medidas preconizadas, como esclareço adiante, no
completar meu pensamento.
O novo projeto modificador da Lei nº 209, de 2
de janeiro do corrente ano, objetiva proteger os
pecuaristas na situação financeira angustiosa em
que se debatem. Classe, como a dos lavradores,
sujaita à imponderáveis, contra os quais é
impossível prever para evitar, pois a luta começa
com a própria natureza, precisa de cuidados
especiais para que possa vencer. Êstes cuidados,
porém, não têm sido à altura ao que necessitam para
estarem a serviço da economia nacional, que muito
depende destas classes.
As medidas até agora concedidas são meros
paliativos, como será a ora projetada. Não se
resolverá o problema de tanta ligação ao progresso
econômico do país, sem enfrentá-lo resulutamente,
com um financiamento que os produtores sejam
capazes de suportar. E' uma contingência do
negócio: mais depende do acaso que qualquer outro.
O aleatório nele é o que prepondera. O tempo, a
sêca ou abundância de chuvas; as pastagens, o
carrapato, a maldita aftosa, sem falar nas oscilações
do mercado consumidor e nos preços exorbitantes
das terras. Êsse sistema de moratória pelo qual
enveredamos é uma conseqüência do preço do
dinheiro escorchante e arruinador, contra o qual não
há remédio, dentro de um sistema no qual é
impraticável um salutar beneficio à produção que
carece de financiamento. Enquanto na América do
Norte se concede o amparo ao produtor de gado e
ao seu invernista a 2% no mínimo, e à Argentina por
igual num prazo dilatado nós ainda vivemos no
regime da usura, da ganância em que a taxa de 7%,
sem contar comissões ocultas, ainda vistas como
prejudicial ao credor. Não é admissível viver da
lavoura, ou da criação ou engorda do gado, dentro
de semelhante mentalidade, e marcharemos para a
escassez dos produtos da agricultura e da pecuária a
passos avantajados, se não houver reação franca e
sincera e patriótica em bem dêsses produtores que
lutam não para si mas para a economia nacional.
Dentro dêstes pontos de vista que não são
partidários, mas que brotam da minha consciência,
da minha observação e do meu amor ao progresso-

da nossa Pátria, pelo bem estar do seu povo sou
pela aprovação do Projeto e contra as emendas
apresentadas, por visar melhorar a situação dos
pecuá sem as delongas que as mendas
ocasionarão.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
O SR. LUCIO CORRÊA: – Peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. LUCIO CORRÊA: – Senhor Presidente,
peço a V. Ex.ª consulte a Casa sôbre se dispensa de
publicação, a fim de serem imediatamente discutidos
e votados os pareceres ns. 1.123 e 1.124, que dão
redações finais aos projetos de leis da Câmara ns.
233 e 206, do corrente ano. O projeto nº 233 abre o
crédito para ocorrer as despesas com o
prosseguimento das obras preliminares à construção
da Cidade Universitária da Universidaoe do
Brasil, e o de nº 206 autoriza também a abertura de
crédito para pagamento de gratificação de
magistério.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado ouviu
o pedido do Sr. Senador Lucio Correia, que se
refere a pareceres lidos no expediente da presente
sessão.
Os senhores que aprovam o requerimento,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Em discussão o parecer nº 1.123 (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Os senhores que aprovam o parecer número
1.123, queiram ficar sentados. (Pausa).
Aprovado.
Em discussão o parecer nº 1.124. (Pausa).
Nenhum Sr. Senador querendo usar da
palavra, declaro encerrada a discussão.
Passa-se à votação
Os Senhores que aprovam o parecer nº 1.124,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Esá aprovado.
Tem a palavra o Sr. Senador Andrade Ramos,
orador inscrito.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Senhor
Presidente,
nêste
glorioso
dia
12
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de outubro de ano de 1942, o íntimo rato navegador
genovês, Cristóvão Colombo, que havia partido do
Pôrto de Palos, na Espanha, em 3 de agôsto, do
mesmo ano, com o desígnio de uma ousada viagem
de leste para oeste, com uma expedição animada e
organizada sob os auspícios dos Reis de Espenha,
Fernando e Isabel, composta das três caravelas:
Santa Maria, Ninã e Pinta, depois de ter atravessado
o mar de Sargaços, chega na noite de 11 para 12 de
outubro a uma pequena Ilha do Arquipélago das
Bahamas a que chamou San Salvador.
Colombo queria ter chegado às costas
orientais da Asia pois, navegando de leste para
oeste, tinha sido seu pensamento o buscar aquele
continente asiático, por êsse caminho, mas na
realidade o sábio navegador, havia descoberto um
Novo Mundo, esta América que de Norte a Sul
recebendo os filhos da Europa, constitui hoje o
continente de onde, através dos mares e dos ares há
de vir o refluxo de civilização, paz e cristianismo que
a humanidade tanto anseia e espera.
Nosso mavioso poeta Castro Alves, no seu
conhecido poema o Livro e a América, celebra, em
ricos alexandrinos, a descoberta dêste Novo Mundo.
Não nos podemos privar de recordar, nêste dia, que
estamos celebrando, da estrofe que só por ela revive
a grande epopéia que o intrépido navegador genovês
foi o iniciador:
Talhado para as grandezas
Pra crescer, crear, subir,
O Novo Mundo nos músculos.
Sente a selva do provir
Estatuário de colossos,
Disse um dia Jeová:
"Vai, Colombo, abre a cortina,
Da minha eterna oficina...
Tira a América de lá!"
E Colombo, divinamente inspirado, apoiado
pelos soberanos católicos da Espanha, descobria,
para o progresso e a civilização, êste Mundo Novo –
América Central, que se estenderia para o Norte e
para o Sul, e que havia de ser, com o correr dos
séculos, o mais amplo habitat dessa magnífica raça,
cuja origem no Latio, havia de se desenvolver do
Canadá à Patagonia, em núcelos que cresceriam.
Essa formosa raça latina, inteligente, religiosa,
espiritual, inventiva, brava, sentimental e magni-

fica de espírito de sacrifício, de bondade e de
cooperação. E tôda América neste evoluir parece
Braço de Deus, na hora que passa.
Sr. Presidente. E' nêsse dia 12 de outubro,
mas do ano da 1948, por conseqüência, há
justo um século, num lar honrado e modesto na
cidade de Rio Pardo no Estado do Rio Grande do
Sul, o casal do bravo batalhador contra Rosas,
Capitão do Exército Alexandrino de Melo Alencar e
sua virtuosa espôsa Dona Ana Ubaldina Faria de
Alencar, recebia da Divina Providência o legado
precioso de um filho, que seria, também de
futuro para o Brasil, um servidor abnegado, um
navegador intrépido, um grande Almirante,
Alexandrino Faria de Alencar, em uma palavra, um
excelso marinheiro.
O SR. EVANDRO VIANNA: – Muito bem.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Desde joven,
seu
caráter
se
manifestava
comunicativo,
bondoso, bravo e resoluto. Aspirante de Marinha
em 1865, por solicitação própria vai logo
participar no convês das nossas naves, na
guerra do Paraguai, nos riscos, lutas e
glórias que estavam reservadas à Marinha, naquela
memorável contenda que Solano Lopes havia
imposto ao. Brasil em circunstâncias tão
injustificáveis.
Regressando à Escola da Marinha, concluiu
seu curso. Logo destacado para a Divisão Naval em
Montevidéu, e depois na Corveta Niterói, e em 1873,
viajou aos Estados Unidos, em seguida Imediato do
Couraçado Bahia e em pouco adido naval à missão
especial na China.
Não vamos seguir passo a passo a brilhante
fé de ofício do grande marinheiro, mas
ressaltar apenas os ponto em que sua longa e
trabalhadora
vida
se
liga
aos
grandes
acontecimentos nacionais. Em 1880, une-se
Alexandrino de Alencar a um dos grandes
nomes da Marinha, Arthur de Jaceguay que, a
bordo da "Vital de Oliveira", sob o superior
comando de Júlio Cesar de Noronha, faria uma
viagem de circunavegação e levaria á embaixada
chefiada pelo Barão de Jaceguay, importante missão
enviada pelo nosso Imperador. D. Pedro II ao
Celeste Império, a fim de estreitar relações
diplomáticas e comerciais.

– 349 –
Em 1883, o encontramos servindo com
Custódio de Melo, o chefe ilustre e disciplinador e em
1886, Imediato do "Barroso", então sob o
comando dêsse marinheiro sem par que era
Saldanha da Gama, o cavalheiro, sans peur e sans
reproche!
Sr. Presidente, convivendo, estudando e
trabalhando, com tais chefes e tais exemplos, como
poderia Alexandrino de Alencar deixar de ser como o
foi, realmente, o mais notável marinheiro,
organizador devotado e patriota, dos últimos tempos
de nossa heróica Marinha?
Proclamada a República em 1889, está
Alexandrino no comando do nosso mais poderoso
vaso de guerra, o "Riachuelo", e cabe-lhe a missão
espinhosa e grave de comboiar o paquete Alagoas,
que levaria a Família Imperial ao caminho do exílio, a
Europa.
Todos sabiam da simpatia e respeito que
gozava S. Majestade D. Pedro II, na Marinha em
geral, especialmente entre as praças. Os marinheiros
de guerra, que se orgulhavam de trazer em letras
douradas, nas fitas dos seus bonets, o título
"Imperial Marinheiro".
Mas tudo correu bem. Rumores e pequenos
episódios foram abafados pela habilidade e energia
de Alexandrino, estimado e respeitado, por seus
comandados.
Quando em 1893, na revolução de 6 de
setembro, que a Esquadra Brasileira participou,
contra o Govêrno de Floriano, por falta de
eleição presidencial que na forma da Constituição
devia ter sido feita, havendo então controvérsia
entre juristas, Alexandrino de Alencar dela
participou e foi o intimerato comandante do
"Aquidaban".
Quem não se recorda das tantas vêzes que
passava e voltava à Barra do Rio de Janeiro, sob o
fogo das fortalezas e da artilharia de costa? Até que
um dia, organizada uma esquadra do Govêrno, com
remanescentes da Marinha e sob o comando do
digno Almirante Gonçalves, o nobre comandante
Alexandrino tendo seu couraçado perseguido pela
arma moderna de então, os torpedeiros e os
torpedos, havendo sido alcançado e ferido os flancos
do seu "Aquidaban" no golfo de Santa Catarina,
após oito meses de luta marítima, êle o encalha,

não se rende, procura unir-se aos seus
companheiros, que nos campos do Rio Grande
continuavam a batalhar, pelo que êles julgavam ser
um grande ideal e, enfim, exila-se na República
Argentina.
Passam-se meses e meses. Em Campo
Osório o Chefe Supremo no Sul, Contra-Almirante
Luiz Felipe Saldanha da Gama, lançado num
combate desigual, cai do seu cavalo no encontro
final, escrevendo a mais gloriosa página do dever e
da convicção de estar servindo à Lei e à Pátria e a
epopéia da revolução estava finda.
O Congresso Nacional quer que a pleiade de
oficial da marinha exilados em Montevidéu e Buenos
Aires, regressem ao serviço da Nação e vota por
etapas, aos pedaços, várias anistias.
Sr.
Presidente,
Alexandrino
Alencar,
combalido de saúde e ânimo retorna à Pátria do
exílio e a sua Marinha que aos poucos ia se
reconstituindo o atrai de novo para seus serviços, o
que foi bastante para restaurar o antigo entusiasmo e
devotamento do velho marinheiro.
Em pouco, ei-lo no comando de navio
Capitânea da Divisão Branca que transporta o
Presidente Campos Sales à República Argentina
para retribuir a visita do Presidente General Roca e
tudo foi feito com o maior êxito para o renome do
Brasil e da Marinha.
Nas nossas fronteiras do Norte, já há tempos,
agitava-se a questão do Acre, tão patriòticamente
resolvida pelo Barão do Rio Branco, entretanto, seria
interessante para aquelas paragens fluviais
amazônicas, uma divisão naval que levasse o
pavilhão nacional e o prestigio do Govêrno Federal.
Tal comando é confiado ao já então ilustre ContraAlmirante Alexandrino que a leva a todo sucesso,
angariando muitas simpatias no Estado do
Amazonas,
especialmente
em
Manaus
e
acreditavam ter sido esta a origem e lembrança do
seu nome para Senador pelo Estado do Amazonas.
Eleito para esta Câmara Alta, exerceu o
mandato com assiduidade e eficiência, muito
respeitado e estimado pelos seus colegas, ocupouse nas funções técnicas para reconstrução da
Esquadra Brasileira.
Em
1906,
a
convite
do
saudoso
Presidente
Afonso
Penna,
ei-lo,
nomea-
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do Ministro da Marinha, funções que vai exercer com
grande prestigio e benefício para a sua classe: o seu
lema é "Rumo ao mar". Frase significativa e que
tornou-se muito popular, pois era a viva expressão
do que êle desejava àqueles que da Marinha de
Guerra fazem profissão e carreira. Tal era a sua
atividade, o seu prestígio e a sua conduta em face
dos
interêsses
nacionais,
que
continuou
sucessivamente no pôsto de Ministro da Marinha
com ligeiros intervalos com os Presidentes Nilo
Peçanha, Hermes da Fonseca, Wenceslau Braz e
Arthur Bernardes, num longo período de cêrca de
vinte anos, e tendo voltado uma segunda vez em
novo mandato pelo Amazonas.
Sr. Presidente, foi também o Almirante
Alexandrino o pioneiro da aviação na Marinha, em
1915 criou em nossa esquadra o serviço de Aviação
Naval, fêz vir os mais modernos tipos de aviões e
que foi tomando desenvolvimento e treinando um
bom grupo de oficiais entre êles Armando
Tromposky, hoje brigadeiro e Ministro. Mais tarde a
aviação naval foi incorporada juntamente com a
aviação do Exército, criando-se no govêrno Getulio
Vargas o Ministério da Aeronáutica, cujo primeiro
titular foi o nobre colega Senador Salgado Filho.
Sr. Presidente, mais dois grandes feitos tem o
Almirante Alexandrino no seu acêrvo de serviços à
Nação, que nos parecem da maior valia, que vamos
registrar em rápidos traços.
Um, na ordem da cultura e da instrução, a
criação da Escola Naval de Guerra; outro destinado
à manutenção e vida eficiente da Esquadra, o novo
Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras. Alexandrino
não era favorável à existência da Escola Naval, a
célula mater da instrução e criação de oficiais nesta
Capital. Oferecendo-se-lhe a oportunidade da
construção do novo edifício na Ilha Grande, a
princípio destinado a outro estabelecimento naval,
viu quanto teria proficuo aproveitá-lo transferindo
para a Escola dos Aspirantes e apesar das
dificuldades e apreesões; seu tenaz espírito o
realizou em pouco tempo.
Com o desenvolvimento das ciências
aplicadas à Marinha, Alexandrino lembrou-se
do
aproveitamento
de
muitos
provetos
professôres
da
Escola

Naval que não poderiam aceitar encargos fora do
Rio, e, com a idéia da criação de um curso superior
de conferências para a Marinha fundou a nossa
Escola Naval de Guerra.
Aí teve a auxiliá-lo na formação dêste
estabelecimento de estudo e erudição de oficiais
superiores e engenheiros navais e notável Almirante
Vogelgesang da Mrinha Americana e os antigos
professôres catedráticos da Escola Naval, Prado de
Carvalho, Raja Gabaglia, Tancredo Burmalaque de
Moura, Nelson de Almeida, Andrade Ramos, Costa
Pinto, Figueiredo Costa e Magalhães Castro.
Transferiu três catedráticos da Escola Naval
com todos os seus direitos e vantagens, deu-lhes as
honras de Capitães de Mar e Guerra e instalou a
Escola no antigo edifício do Almirantado. Tinha por
esta sua fundação grande carinho e bem
compreendia seus fins.
Sr. Presidente, funcionando a douta Escola
com diretores de alta inlustração e valia como os
Almirantes Hue de Bacelar, Felinto Perry, José Maria
Penido e outros seus cursos de conferências e aulas
práticas de tática e estratégia naval com oficiais da
Marinha Americana, tudo constituiu um dos mais
belos florões, que até hoje, subsiste com os seus
benefícios na cultura e preparo dos nossos oficiais
superiores é certo modificada e com o nome mudado
de Escola de Guerra Naval. As conferências
realizadas então e que tinham tantas vêzes a
presença além dos alunos, até de estranhos,
versavam, se não me falha a memória sôbre: história
naval Figueiredo Costa, Oceanografia, Raja
Gamaglia, Política Naval, Tancredo Bulamarque,
Portos e Navegação, Costa Pinto: Eletrotécnica e
Radiotelegrafia, Andrade Ramos: Máquinas e
Turbinas, Bueno Brandão; Direito Internacional e
Marítimo, Magalhães Castro: Geografia Marítima,
Nelson de Vasconcelos.
Sr. Presidente, a outra grande obra de
Alexandrino de Alencar, notável e eficiente
na conservação e renovação de nossa esquadra
foi mandar planejar e iniciar a construção do
novo Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras,
com uma feição, a mais moderna, e capaz dos
rápidos reparos da Esquadra e das construções
de novas unidades. Ela aí está dando os seus-
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frutos ótimos e revelando a competência dos nossos
engenheiros navais e operários. Para termos uma
rápida visão desta grande obra de engenharia na
qual pude colaborar um pouco substituindo em
tempo Carlos Sampaio um dos diretores da "Sociéte
de. Entrepiser du Brésil" primeira contratante destas
obras ramo de construtores da célebre sociedade
francesa de Batignoles que contava entre seus
engenheiros notabilidades como Bokem e Gauzim.
Basta atentar. que a área total do Arsenal projetada
era de 242.090 metros quadrados e que o novo
dique Arthur Bernardes construido tinha de
dimenssões 256 metros de comprimento, 44 metros
de largura e altura 14 metros. Um cais de atracação
Norte tinha extensão de 775 m. dando .11 metros de
calado, cais Sul com 286 m. e o cais leste com 292.
etc. Construiu já ai àquela época,.pelo processo
trechos flutuantes de concreto e outros trechos pelo
processo de cavaletes de concreto armado.
Tôda essa magnífica obra dirigida e fiscalizada
pelos nossos engenheiros navais cujos nomes de
alguns cito como homenagem e saudade: Frederico
Corrêa da Câmara, Marques Couto, San Juan etc. e
entre os vários e êste espírito dinâmico e devotado
ao Almirante Alexandrino que muito trabalhou nesta
grande obra engenheiro naval, Thiers Flemming,
Esta vultosa obra de engenharia cheia de
mentalidades técnicas e financeiras iniciada e
moldada e projetada pelo grande Almirante
Alexandrino, completada com a ponte que liga o
velho ao novo Arsenal e que tem o seu nome, ficará
sempre como immoredouro, testemunho da
pertinência e eficiência ,da sua administração e dos
que a completaram e como um dos mais completos e
modernos elementos, de reparação e construção de
nossa esquadra por consequência de eficiêcia e vida
da nessa Marinha de Guerra e Mercante. (Muito
bem) .
Sr. Presidente, o nosso grande Almirante
Alexandrino exercendo como dissemos, em 1906 e
1926 quando faleceu em 26 de junho o alto cargo de
Ministro da Marinha, foi o restaurador . do prestigio e
da eficiência da nossa força naval. Os seus
relatórios eram dignos de serem lidos e estudados
tais
as
referências
técnicas

e o cuidado em dar à Nação tôdas as informações
em relação à execução dos orçamentos.
No quadriênio do eminente Presidente Arthur
Bernardes em meio da agitação política que abalava
todo o país, Alexandrino de Alencar era uma coluna
viva, sustentando a ordem e a disciplina e foi para
êle uma dolorosa surpresa o movimento
revolucionário em um.dos nossos couraçados. (Muito
bem) .
Conta o ilustre e denodado Vice-Almirante
Castro Silva que, chegando essa desoladora notícia
do levante, ao Ministério da Marinha, Alexandrino de
Alencar, êsse velho de 76 anos de idade, preso,
havia vários anos, de uma forte moléstia cardíaca
que 16 anos antes quase o vitimara no seu gabinete
de trabalho, corre célere ao cais, embarca na lancha
de prontidão, nela faz içar a sua insígnia e dirige-se
para o navio revoltado. Recebido à bala e não
podendo abordá-lo, segue para outro, fundeado a
uns duzentos metros, Iça ao mastro o seu pavilhão;
assume a direção da resistência, nele faz-se ao mar
em perseguição do couraçado revoltado que,
receoso da reação, refugia-se triste-mente em um
porto estrangeiro. Parece-nos, foi a última vez, que o
velho Almirante transpunha a barra e o fazia no
cumprimento do seu dever para restabelecer a
ordem e combater a Indisciplina.
O Almirante Alexandrino foi, sem dúvida, um
exemplo constante de de môdo, de entusiasmo, de
renúncia e de ação em serviço da Marinha e da
Pátria. As emoções dêstes últimos episódios,
apressaram o fim da sua gloriosa vida. Cercado da
estima, do respeito de sua distinta família e de seus
oficiais, terminava aquela grande vida, em ,26 de
junho de 1926. O Presidente Arthur Bernardes
recebe a noticia do falecimento de seu Ministro com
multa dor e emoção e os seus funerais se fazem por
conta do Governo com as honras de Chefe de.
Estado.
A consternação foi geral de Norte a Sul e no
Congresso se ouviram palavras dos nobres
Deputados, Senhores Getulio Vargas, Alcides Baia,
Plínio Casado e outros; e, neste Senado, as dos
Ilustres Senadores Silvério Neri e Mendonça Martins
com as mais elogiosas e sentidas expressões.
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Não posso me privar de mencionar uma
nota intima, a amizade e o carinho de Almirante
para sua família e seus amigos como Nelson de
Almeida e Trancredo Burlamaqul. Aqui mesmo
no
Senado,
felizmente,
é
talvez
uma
insdiscrição,
uma
das
suas
carinhosas
afeições, era o nosso estimado Diretor Geral
Dr. Júlio Barbosa.
Sr. Presidente, hoje estamos celebrando
no mesmo dia da América o centenário do
nascimento do nosso eminente e imorredouro
Almirante Alexandrino de Alencar e, pelo
mesmo que acabo de dizer nesta Casa, em
frases e períodos que estão longe de realçar o
valor, os méritos, e os serviços elo grande
marinheiro, cujo amor à pátria e à sua classe
não pode ser excedido, Dois êle, bem Sabia e
compreendia
quanto
era
necessário
ao
Brasil:para sua independência de potência
militar e econômica a existência de uma
poderosa Marinha de Guerra e Mercante.
Vivendo ambos dentro dos princípios e
postulados do trabalho, da disciplina, da ordem
e da eficiência, Sr. Presidente, ocorre-me neste
instante e nessa jubilosa data, duplamente
auspiciosa fazer um apêlo com o espírito mais
alevantado e o coração mais alto ao eminente
Sr. General do Exército Eurico Dutra,
Presidente da República e ao seu honrado
Ministro da' Marinha o Almirante de Esquadra
Silvio de Noronha e ao Diretor da E. N.
Almirante Pinto Lima para que se pratiquem
atos administrativos, em lembrança dêste
centenário de Alexandrino de Alencar, fazendo
as facilidades para o imediato regresso à
Academia Naval, daquêles Aspirantes que num
momento de irreflexão e incompreensão,
criaram unia situação de'desgosto geral e a
perda e do para a Marinha e para a Pátria em
episódios
ainda
recentes,
elementos
necessários à construção do Brasil forte na
ordem e na economia, pois que, a extensão das
suas
costas,
banhadas
pelo Atlântico somam em milhares de milhas
do
Arrolo
Chui
às
grandezas
do
Amazonas, pedem e reclamam uma poderosa
e sólida Marinha de Guerra .e uma
grande e eficiente Marinha Mercante. (Muito
bem). Acredito que êste meu apito séria mesmo
uma Moção do Senado, se na nossa
Constituição e no nosso Regimento Interno não
encontrássemos a justa regra de indepen-

dência e da harmonia dos poderes. Fica, apenas,
o apelo. Mas se este reingresso dos cadetes da
Marinha vier rápido, sem exceções, tomem eles para
exemplo o estimulo, a ordem e disciplina do patrono o
nosso grande Almirante Alexandrino e recordem-se de
urna-estrofe que nesse momento.vem à memória, do
inovidável príncipe dos poetas brasileiros Olavo Bilac,
poesia escrita e dedicada à Escola Naval em 11 de
junho de 1898, com a qual desejo concluir êsse
discurso, que já vai longo. (emotivo:
A alma da pátria sobre ti descansa;
O mar verde, a sofrer a soluçar,
O mar verde, tu guardas a esperança
Da alma da pátria errante sobre o (mar!
(Muito bem; muito bem. Palmas,.orador é
cumprimentado) .
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Ernesto Dornelles
Hamilton Nogueira.
Olavo Oliveira.
Severiano Nunes.
Filinto Muller.
Vitorino Freire.
Alvaro Adolpho.
Valter Franco.
Durval Cruz.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Arthur Santos.
Camilo Mércio.
Ferreira de Souza.
Pinto Aleixo.
Euclydes Vieira.
Pereira Pinto.
Attilio Vivacqua.
Alfredo Nasser.
Sá Tinoco.
João Villasbôas.
Vespasiano Martins.
Alfredo Neves.
Aloysio de Carvalho (24).
Deixam de comparecer os Senhores Senadores:
Alvaro Maia.
Fernandes Távora.
Ismar de Góes.
Levando Coelho.
Ernardes Filho.
Marcondes Filho.
Pedro Ludovico.
Salgado Filho.
João Câmara (9).
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O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do Justiça e Negócios Interiores, e funcionará com
expediente. (Pausa).
autonomia
administrativa
e
órgãos
Mais nenhum Sr. Senador desejando usar da próprios de pessoal, material, orçamento e
palavra, passa-se à
comunicações.
Art.
2°
No
Orçamento
Geral
da
ORDEM DO DIA
República a renda do Departamento de Imprensa Nacional
continuará a constituir Receita da União, e a despesa será
Votação, em discussão única, do Projeto de atendida
por
dotações
para
pessoal
e
Lei da Câmara n° 48, de 1948, que material.
transforma
a
atual
Imprensa
Nacional
Art. 3° As dotações a que se refere o artigo
em Departamento de Imprensa Nacional. (Com anterior serão consideradas automaticamente registradas
pareceres ns. 326 e 407, respectivamente, das pelo Tribunal de Contas e distribuídas à Tesouraria
Comissões
de
Constituição do Departamento de Imprensa Nacional.
e Justiça e de Finanças, favoráveis ao projeto;
Art.
4º
Promulgado
o
Orçamento
e números 1.058 e 1.059, das mesmas da República, o Diretor Geral do Departamento
Comissões, respectivamente, favoráveis às emendas de Imprensa Nacional submeterá à aprovação
de plenário, o último com emendas de redação).
do
Ministro
da
Justiça
e
Negócios
Em primeiro lugar vão ser votadas Interiores, até 15 de janeiro, a discriminação adequada,
as emendas. Duas são do plenário, supressivas, e da
despesa
do
Departamento
dentro
das
a terceira da Comissão de Constituição e dotações
concedidas
na
forma
do
Justiça.
artigo 2°.
De acôrdo com e Regimento as suspressivas têm
Parágrafo único. Enquanto não fôr
preferência na votação.
aprovada a discriminação referida nêste artigo,
São aprovadas as seguintes
o
Departamento
de
Imprensa
Nacional
poderá pó-la em execução, considerados
EMENDAS
ratificados,
com
a
aprovação
final,
dos atos expedidos naquêle período.
Ao Projeto de Lei da Câmara n° 48,
Art.
5°
Durante
o
exercício
de 1948
financeiro,
o
Ministro
da
Justiça
e
Negócios
Interiores,
poderá
alterar
a
N°2
discriminação
das
despesas,
de
que
Ao art. 4.°:
trata
o
artigo
anterior,
Suprima-se.
mediante proposta do Diretor Geral do
Departamento de Imprensa Nacional.
N°3
Art. 6° A Contadoria Geral da República
continuará
a
manter
Contadoria
Ao art. 5°:
Secional junto ao Departamento de Imprensa
Suprima-se.
Nacional.
Nº1
Art. 7° O Tribunal de Contas estabalecerá
N° 1 Ao art. 12.
uma
Delegação
junto
ao
Departamento
Onde está; é o Govêrno autorizado", diga-se de Imprensa Nacional.
"é o Poder Executivo autorizado".
Art.8º
O
material,
inservível
do
E' aprovado, com as modificações constantes Departamento,
constituído
de
resíduos
das emendas aceitas, o seguinte
(vasilhames
e
todo
aquele
que
setor na inadaptável à sua utilização normal, será
PROJETO, DE LEI DA CÂMARA
vendido
por
meio
de
concorrência
N° 48, de 1948
pública,
e o produto dessa venda, aplicado no
Transforma a atual Imprensa Nacional em recondiclonamento
de
sua
maquinária
Departamento da Imprensa Nacional.
e
assistência
social
aos
servidores,
a
critério do Diretor Geral.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
9°
A
aquisição
de
material será efetuada mediante concorrência
Art.
1º
A
atual
Imprensa
Nacional, pública, ou prévia coleta de preços, pelo
passa a denominar-se Departamento de Imprensa Departamento de Imprensa Nacional, observadas
Nacional diretamente subordinado ao Ministro da as
normas
ado-
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todas pelo Departamento de Compras
Art. 10. O processamento dos atos relativos a Aluguel ou arrendamento de imóveis, etc. – 30.000,00
pessoal será feito no Departamento de Imprensa Nacional, 04 – Justiça Eleitoral 02 – Tribunais
observadas as normas adotadas no Serviço Público Civil.
Regionais Eleitorais – 17 – Rio Grande do
Art. 11. Não se aplica aos serviços gráficos e seus Norte.............................................................
correlatos do Deparmento de Imprensa o disposto nos §§ Total.............................................................. 102.700,00
1º e 3º do artigo 122 do Decreto-lei nº 1.713, de 28 de
outubro de 1939, e alínea "f" do artigo 1° do Decreto nº
Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua
5.062, de 27 de dezembro de 1939.
publicação.
Art. 12. E' o Govêrno autorizado a expedir os
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
necessários atos para a regulamentação desta lei.
Art. 13. Está lei entrará em vigor na data de sua
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da
N° 296, de 1948
Câmara n° 48, de 1948, vai á Comissão de Redação de
Leis:
Abre ao Poder Judiciário o crédito suplementar de
São sem debate aprovados em discussão única, os Cr$ 36.000,00, para ocorrer ao pagamento de gratificação
seguintes projetos:
aos membros do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Art. 1º E' aberto, ao Poder Judiciário, o crédito
suplementar de Cr$ 36.000,00 (trinta e seis mil cruzeiros),
N° I79, de 1948
em reforço da Verba 1 – Pessoal, do Anexo n° , 25, Poder
Judiciário do vigente Orçamento Geral da República (Lei n°
Autoriza a abertura, pelo Poder Judiciário, do 162, de 2 de dezembro de 1947), a saber:
crédito suplementar de Cr$ 102.700,00 para .ocorrer ao
Verba 1 – Pessoal.
pagamento de gratificações de representação, aluguel de
Consignação III – Vantagens.
casas, ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
14 – Gratificação. de representação.
Norte.
04 – Justiça Eleitoral.
O Congresso Nacional decreta:
02 – Tribunais Regionais Eleitorais.
08 – Maranhão – Cr$ 36.000,00,
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado, a abrir, pelo
Art. 2° A presente lei entrará em vigor na data de
Poder Judiciário, o crédito suplementar de cento e dois mil sua publicação.
e setecentos cruzeiros. (Cr$ 102.700,00), destinados a
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
reforço doa seguintes dotações do anexo 25 – Poder
Judiciário – do Orçamento para 1948 (Lei n° 162, de 2 de
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
dezembro de 1947
N° 303, de 1948.
Abre ao Poder Judiciário, o crédito especial de Cr$
Cr$
78.100,00, para pagamento de gratificação aos Membros
72.000,00 do Tribunal Regional `Eleitoral do Rio Grande do Norte.
14 – Gratificação de representação – 04 Justiça Eleitoral – 02 – Tribunais Regionais
Eleitorais
–
17
Rio
Grande
do
Norte..............................................................
2 – Material – Consignação ITI – Diversas
despesas – 31 –

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' aberto ao Poder Judiciário o
crédito especial de Cr$ 78.100,00. (setenta e oito mil e cem
cruzeiros), destinados ao pagamento de gratificações,
por
sessões
extraor-
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dinárias realizadas nos meses de novembro e
dezembro de 1946 e de janeiro a agôsto de 1947 ao
Presidente e demais membros do Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Norte, e ao Procurador
Regional que funciona junto ao mesmo Tribunal.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.

Viação e Obras Públicas, o crédito especial de
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros),
para a aquisição de trilhos na indústria
nacional, destinados, em partes iguais, à
substituição dos trilhos leves nas linhas de maior
densidade de tráfego da Viação Férrea Federal Leste
Brasileiro e da Rêde Viação Paraná-Santa
Catarina.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Parágrafo único. Os trilhos aproveitáveis,
retirados da Viação Férrea Federal Leste Brasileiro,
Nº 313, de 1938
deverão ser aplicados no seu prolongamento para
São Luís e Teresina, e os retirados da Rêde de
Abre ao Poder Judiciário, o credito Viação Paraná-Santa Catarina, no prolongamento da
suplementar – de Cr$ 38.500,00 para ocorrer ao linha Riosinho-Guarapuava.
Ar. 2º A presente Lei entrará em vigor na data
pagamento de estipêndios a Juízes do Tribunal
de sua publicação, revogadas as disposições em
Regional Eleitoral de Alagoas.
O Congresso Nacional decreta:
contrário.
Art. 1º E' aberto ao Poder Judiciário o crédito
suplementar de Cr$ 38.500,00 (trinta e oito mil e
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
quinhentos cruzeiros), em refôrço da Verba 1 –
Pessoal do anexo 25 da Lei nº 162, de 2 de
Nº 263, de 1948
dezembro de 1947, como se segue:
Verba 1 – Pessoal.
Declara
incorporaria
na
"Campanha
Consignação III – Vantagens.
Nacional contra o Câncer" o "Núcleo de combate
S-s 14 – Gratificação de Representação.
ao Câncer de Santa Casa de Misericórdia de
04 – Justiça Eleitoral.
Maceió".
02 – Tribunal Regional Eleitoral.
O Congresso Nacional decreta:
03 – Alagoas – Cr$ 38.500,00.
Artigo 1º São incorporados na "Campanhia
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data Nacional contra o Câncer", nos têrmos do artigo 3º
de sua publicação.
do Decreto-lei nº 3.643, de 23 de setembro de 1941,
Art. 3º Revogam-se as disposições em o "Núcleo de combate ao Câncer", na Santa Casa de
contrário.
Misericórdia de Maceió, e a "Liga Paranaense de
O SR. PRESIDENTE: – Sobem à sanção os combate ao Câncer", de Curitiba.
projetos de leis da Câmara ns. 179, 296, 303 e 313,
Artigo 2º As entidades de que trata o artigo 1º
de 1948, que acabam de ser votados.
serão subvencionadas pela União. As subvenções
São sem debate aprovados, em discussão arbitradas serão concedidas, anualmente na
única os seguintes projetos:
conformidade dos serviços gratuitos prestados a
doentes necessitados.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Artigo 3º O "Núcelo de combate ao
Câncer", de Santa Casa de Misericórdia de
Nº 304, de 1948
Maceió, reger-se-á por seus estatutos organizados
pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió,
Abre, pelo Ministério da Viação e Obras com autonomia técnica e administrativa, e
Públicas; o crédito especial de Cr$ 20.000.000,00, manterá estreita colaboração com o Serviço
destinado à aquisiçãode trilhos para a Viação Férrea Nacional do Câncer do Ministério da Educação e
Federal Leste Brasileiro e Rêde de Viação Paraná- Saúde.
Artigo 4. Esta lei entrará em vigor na data de
Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
sua publicação.
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado
Artigo 5º Revogam-se às disposições em
a
abrir,
pelo
Ministério
da contrário.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

bliotecas públicas, oficiais e semi-oficiais, o Diário
Oficial, o Diário do Congresso e o Diário da
Nº 30, de 1948
Justiça
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Autoriza o Tribunal de Contas a registrar o publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrato celebrado entre o Ministério da Aeronáutica
e Charles Ingram Stanton, para desempenhar as contrário.
funções de Professor de Operação e Contrôle de
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Aerovias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Tribunal de Contas autorizado a
Nº 227, de 1948
registrai o contrato celebrado a 24 de fevereiro de
1948, entre o Ministério da Aeronáutica e Charles
Concede isenção de impostos e taxas federais
Ingram Stanton para, no Instituto Tecnológico de às
empresas
circenses
e
dá
outros
Aeronáutica desempenhar as funções de professor providências.
de Operação e Contrôle de Aerovias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Art. 1º As emprêsas circenses nacionais
publicação, revogadas as disposições em contrário. gozarão de isenção de todos os impostos e taxas
federais, que incidam sôbre seus bens e atividades
PROJETO DE LEI DO SENADO
exceto o impôsto derenda.
Art. 2º Os terrenos de propriedade da União
Nº 32 de 11948
serão
cedidos
gratuitamente
às
emprêsas
circenses.
§ 1º Serão reservados para os referidos fins,
Concede
à
Sociedade
Brasileira
de
Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal o auxilio de aqueles terrenos de propriedade da União que não,
tenham utilidade presente e melhor se adaptem ao
Cr$ 150.000,00.
Art. 1º E' concedido à Sociedade Brasileira de exercício das atividades circenses.
Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, o auxilio de
§ 2º Cada emprêsa circense não poderá
Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros) ocupar por mais de seis meses por ano, o mesmo
para custear as despesas do Quinto Congresso de terreno de propriedade da União.
Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, a realizarArt. 3º O Serviço Nacional de Teatro é
se, na Capital da República em outubro do corrente autorizado a promover em cooperação com os
ano.
Estados e Municípios, através de acôrdos especiais,
Art. 2º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, a localização de circos e excursões nos terrenos de
pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito propriedade dos Estados e Municípios, em condições
especial necessário ao fim previsto no artigo anterior. de gratuidade e de outras facilidades às emprêsas
O SR. PRESIDENTE:– Vão à Comissão de circenses.
Redação os projetos de leis da Câmara ns. 304 e
Art. 4º A União distribuirá por intermédio
263, o Projeto de Decreto Legislativo nº 30 e o do
Serviço
Nacional
de
Teatro,
auxílio
Projeto de Lei do Senado nº 32, todos de 1948.
financeiro, anual, às emprêsas nacionais de circo,
São sem debate, rejeitados, em discussão devidamente. habilitadas, em condições semelhantes
única, os seguintes projetos.
ao que vigora atualmente para as emprêsas
teatrais.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Parágrafo
único.
O
Poder
Executivo
proporá dentro de 90 (noventa) dias, a contar
Nº 297, de 1948
da
publicação
desta
Lei,
ao
Congresso
Nacional,
abertura
de
crédito
necessário
o
cumprimento
do
disposto
neste
Obriga a Imprensa Nacional are meter, para
gratuitamente, algumas de suas publicações a artigo.
Art. 5º O Poder Executivo baixará, dentro de
diversas entidades.
O Congresso Nacional decreta:
90 (noventa) dias, a contar da publicação desta Lei,
Art. 1º A Imprensa Nacional reme- os regulamentos e instruções necessárias ao seu
terá,
regular
e
gratuitamente,
às
bi- cumprimento.
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Parágrafo único. São consideradas emprêsas
circenses, para os efeitos da presente Lei, tanto
aquelas que exploram nos circos os espetáculos de
variedades, ginástica acrobática, etc., como aquelas
que montam nos circos e pavilhões espectáculos
teatrais.
Art. 6º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Será feita à Câmara
dos Deputados a devida comunicação a respeito do
voto do Senado sôbre os projetos ns. 297 e 227, que
acabam de ser rejeitados.
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
sessão, designando para a próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 268, de 1948, que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Cr$ 15.000.000,00 para
construção de uma navio "Destocador" ou
"Destocador-Serraria", destinado à desobstrução dos
rios da Amazônia. (Com pareceres favoráveis, sob
ns. 1.064 e 1.065, respectivamente, das Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças, o último
com emenda).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 279, de 1948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Educação, do crédito especial de Cr$
5.322,60, para atender ao pagamento de gratificação
de magistério ao Professor Luís da Silva Campos.
(Com pareceres favoráveis, sob números 1.075 e
1.076, respectivamente, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 280, de 1948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Educação e Saúde, do crédito especial
de Cr$ 26.000,00 para atender ao pagamento de
gratificação de magistério, devida ao professor
Cláudio Ferreira Melo. (Com pareceres favoráveis,
sob ns. 1.078 e 1.079, respectivamente, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara nº 286, de 1948, que autoriza
a abertura, pelo Ministério da Educação e Saúde,
do crédito especial de Cr$ 1.122,60 para atender a

pagamento de gratificação de magistério concedida a
José Furtado Simas. (Com pareceres favoráveis, sob
números 1.076 e 1.077, respectivamente, das
Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 292, de 1948, que abre, pelo Ministério da
Agricultura, o crédito suplementar de Cr$ 9.000,00
para ocorrer ao pagamento de gratificações de
magistério ao professor Waldemar Ramos Lage.
(Com pareceres favoráveis, sob ns. 1.066 e 1.067,
respectivamente, das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 298, de 1948, que autoriza a abertura,
pelo Ministério da Educação e Saúde, do crédito
especial de Cr$ 3.048,40 para atender a pagamento
de gratificação de magistério a o professor Ruy
Maurício de Lima e Silva. (Com pareceres
favoráveis, sob ns, 1.068 e 1.069, respectivamente,
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 307, de 1948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Educação e Saúde do crédito especial
de Cr$ 66.000,00 para atender a pagamento de
gratificação de magistério ao Professor Adelino da
Silva Pinto. (Com pareceres favoráveis, sob números
1.070 e 1.071, respectivamente, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 325, de 1948, que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 100.000,00, para atender ao
pagamento com a impressão dos Anais do VI
Congresso Brasileiro de Higiene. (Com pareceres
favoráveis, sob ns. 1.084 e 1.085, respectivamente,
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 316, de 1948, que revoga os Decretos-leis ns.
9.523, de 28 de julho e 9.564, de 9 de agôsto, ambos
de 1946, que, respectivamente, regula a liquidação
do câmbio destinado ao pagamento de importações
e estabelece multa para as liquidações fora de prazo.
(Com pareceres favoráveis, sob ns. 1.072 e 1.073,
respectivamente, das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças).
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Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 191, de 1948, que autoriza o Ministério da
Fazenda a contratar com o Banco do Brasil S A. o
financiamento agrícola de entre-safras. (Com
pareceres favoráveis, sob ns. 1.081 e 1.082 e 1.093,
respectivamente, das Comissões de Constituição e
Justiça, de Agricultura, Indústria e Comércio e de
Finanças).
Discussão
preliminar
(artigo
135
do
Regimento) do Projeto de Lei do Senado nº 15, de
1948, que regula a concessão de pensão às viúvas
dos veteranos das campanhas do Uruguai e
Paraguai. (Com pareceres nº 1.080 da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade).
Levanta-se a sessão às 15 horas e 35
minutos.

RECEBEM EMENDAS PERANTE
A MESA
Na sessão de hoje:
Projeto de Decreto Legislativo número 46, de
1948, que mantém a decisão denegatória do registro
ao têrmo de venda de lote de terreno, em Santa
Cruz, adquirido por Jorge Pachá;
Projeto de Lei da Câmara nº 402, de 1948,
que autoriza a abertura, pelo Ministério da Educação
e Saúde do crédito especial de Cr$ 62.877,40, para
atender a pagamento de gratificação de
magistério;
Projeto de Lei da Câmara nº 403, de 1948,
que dispõe sôbre as atribuições, organização e
funcionamento do Conselho Nacional de Economia.

142ª SESSÃO, EM 13 DE OUTUBRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. MELLO VIANNA, VICE - PRESIDENTE
Às 14,30 horas comparecem os Senhores do número legal, está aberta a sessão. Vai-se
Senadores:
proceder à leitura da ata.
Waldemar Pedrosa.
O Sr. 4º Secretário (servindo de 2º):
Severiano Nunes.
– procede à leitura da ata da sessão anterior,
Alvaro Adolpho.
que, posta em discussão, é sem debate
Magalhães Barata.
aprovada.
Augusto Meira.
O Sr. 1º Secretario lê o seguinte:
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
EXPEDIENTE
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
MENSAGEM
Olavo Oliveira.
Georgino Avelino.
Nº 265, de 1948
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Excelentíssimo Sr. Presidente do Senado
José Americo.
Federal.
Novaes Filho.
Havendo
sancionado
o
Decreto
do
Etelvino Lins.
Congresso Nacional que equipara o Corpo
Apolonio Sales.
de Bombeiros do Distrito Federal às polícias
Cícero de Vasconcelos.
militares e estabelece o fôro a que ficarão sujeitos
Ismar de Góes.
os seus componentes, tenho a honra de restituir a
Góes Monteiro.
Vossa
Excelência
dois
dos
respectivos
Maynard Gomes.
autógrafos.
Aloysio de Carvalho.
Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1948. –
Pereira Moacyr.
EURICO G. DUTRA.
Henrique de Novaes.
Ar arquivo.
Santos Neves.
Ofícios:
Alfredo Neves.
Do Sr. Embaixador Hildebrando Accioly,
Sá Tinoco.
que
responde
interinamente
pela
pasta
Hamilton Nogueira.
das
Relações
Exteriores,
agradecendo
a
Andrade Ramos.
remessa de um autógrafo do Decreto Legislativo
Mello Vianna.
nº 27, de 1948, pelo qual foi aprovado
Marcondes Filho.
o Convênio Sanitário entre o Brasil e a República
Rodolpho Miranda.
Oriental do Uruguai, firmado no Rio de Janeiro
Euclydes Vieira.
a 14 de setembro de 1946. – Inteirado.
Alfredo Nasser.
Do
Sr.
Ministro
interino
da
Flávio Guimarães.
Fazenda,
agradecendo
as
comunicações
Roberto Guasser.
que lhe foram feitas pelos ofícios ns. 921,
Arthur Santos.
930, 936 e 942, desta Casa. – Inteirado.
Ivo d'Aquino.
Lucio Corrêa.
Ernesto Dornelles (40).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
40 Srs. Senadores. Haven-
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São lidos e vão a imprimir os seguintes
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1948. –
pareceres:
Pinto Aleiro, Presidente, – Maynard Gomes, Relator.
– Ernesto Dornelles. – Magalhães Barata. –
PARECER
Severiano Nunes. – Alfredo Nasser.
Nº 1.131, de 1948

PARECER

Da Comissão de Fôrças Armadas, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 34, de 1948.

Nº 1.132, de 1948

Relator: Sr. Maynard Gomes.
O projeto de lei, nº 34 do Senado, de
autoria do nobre Senador Filinto Müller, vem
corrigir uma lacuna da legislação que regula
reversão de pensões do montepio de militares
contribuintes.
Com efeito: O Decreto-lei nº 3.965, de 16 de
fevereiro de 1939, que regula a matéria, dispõe no
art. 16 o seguinte:
"Art. 16. Reversão é a passagem da pensão
ou de uma parte desta de um herdeiro para outro.
Ela se dá:
a) da mãe para filhos menores e filhas em
qualquer estado e filhos maiores incapazes física ou
mentalmente;
b) de madrasta para os enteados, quando
êstes forem filhos do, contribuinte;
c) de irmã para irmã, filhas do contribuinte,
quando elas forem as primeiras herdeiras do
benefício;
d) da viúva sem filho ou dos filhos em favor da
mãe viúva do contribuinte que dêle era o único
arrimo;
e) da mãe, viúva para as irmãs solteiras ou
viúvas do contribuinte".
O projeto equivale, pois, ao acréssimo de mais
um dispositivo nos seguintes têrmos:
f) e, se esta não, existir, em favor das irmãs
solteiras ou viúvas do contribuinte que lhes servisse
de único arrimo.
Todavia, ainda assim, não estaria completa a
reversão da pensão do montepio, pois não é justo
deixar-se de contemplar o pai inválido que vive sob a
dependência econômica do contribuinte.
Assim, emendado o projeto, propomos o
acréscimo de mais um artigo nos seguintes têrmos:
Art. – Terá direito à percepção do montepio na
falta de outros herdeiros necessários o pai inválido
que vive sob a dependência econômica do
contribuinte.
E' o nosso parecer.

Da Comissão de Fôrças Armadas, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 31, de 1948.
Relator: Sr. Magalhães Barata.
O Projeto de Lei do Senado número 31, do
corrente ano, vem regularizar uma situação
desfavorável a oficiais da Aeronáutica, por ocasião
da fusão das armas que originaram o Ministério da
Aeronáutica, em número apenas de três que não
puderam ser beneficiados com a fusão, pela
interpretação dada ao Decreto-lei nº 3.448,
modificado pelo de número 7.813.
E como se trata de um ato reparador que
favorece um pequeno número de oficiais, sem
despesas para o erário, apenas regularizando uma
situação, somos pela aceitação do projeto em
referência.
Sala das Comissões, em 11 de outubro de
1948. – Pinto Aleiro, Presidente. – Magalhães
Barata, Relator. – Ernesto Dornelles. Maynard
Gomes. – Severiano Nunes. – Alfredo Nasser.
PARECER
Nº 1.133, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
a Emenda ao Projeto de Lei da Câmara nº 322, de
1948.
Relator: Sr. Augusto Meira.
O projeto em causa tem por fim autorizar
ao
Executivo
a
construção
de
rodovias
indispensáveis
e
perfeitamente
justificadas
no Estado do Rio, entre Niterói e Friburgo,
até o trecho Alcindo Guanabara – Teresópolis. Não
há que regatear aplausos ao objetivo do projeto.
A êle foi apresentada uma emenda pelo
Senador Joaquim Pires, autorizando, também
a conclusão da rodovia Parnaíba Esperantina,
no Estado do Piauí. A dita emenda mereceu todo
apoio e assim projeto e emenda, visando serviços
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úteis devem ser aprovados. Nada há de
inconstitucionalidade a opor.
Sala das Comissões, em 30 de setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
Augusto Meira, Relator. – Arthur Santos. – Etelvino
Lins. – Lucio Corrêa. – Aloysio de Carvalho. –
Ferreira de Souza, com restrições.
PARECER
Nº 1.134, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a emenda ao
Projeto de Lei da Câmara nº 322, de 1948.
Relator: Sr. Durval Cruz.
A Câmara dos Deputados enviou ao Senado o
projeto nº 322, de 1948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, do crédito
especial de Cr$ 8.000.000,00 para atender às
despesas da construção da rodovia entre Alcindo
Guanabara e Teresópolis e do trecho ligado à
estrada Niterói – Friburgo, nas proximidades de
Cachoeira de Macacu, até o trecho Alcindo
Guanabara – Teresópolis.
No Senado, recebeu o projeto uma emenda
acrescendo o referido crédito de mais de Cr$
2.000.000,00 para atender às despesas com a
conclusão da rodovia Parnaíba e Esperantina, no
Estado do Piauí, no trecho entre Rosário e
Esperantina, com uma ponte sôbre o rio Longá.
Remetido à Comissão de Constituição e
Justiça, esta, tendo em vista que a construção de
rodovia no País, está subordinada a um plano
elaborado e aprovado pelo Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, por sugestão de um de
seus membros, consultou, por oficio, o citado
Departamento que reconheceu "ser o trecho em
foco parte integrante da ligação rodoviária
Teresópolis – Sumidouro – Pôrto Novo e de grande
interêsse para a economia Nacional".
Infelizmente,
no
tocante
à
emenda
apresentada, não foi ouvido, nem sôbre ela se
manifestou o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem. Merecendo, entretanto, a simpatia
desta Comissão, por se tratar de rodovia que
possivelmente está incluída no plano rodoviário já tra-

çado pelo Departamento, necessita, contudo, um
estudo mais acurado.
Nestas condições, a fim de não retardar o
andamento da projeto, a Comissão de Finanças,
aconselhando a aprovação da proposição nº 322,
d e 1948, opina pelo destaque da emenda para
constituir projeto em separado.
Sala das Comissões, em 8 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Durval Cruz,
Relator. – José Americo. – Fererira de Souza.
Andrade Ramos. – Alvaro Adolpho.
PARECER
Nº 1.135, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Lei número 255, de 1948.
ReIator: Sr. Ovalo Oliveira.
No oficio nº C70 2 -47 , de 21 de maio de
1947, o Secretário da Agricultura do Paraná,
pediu ao Ministro da Agricultura a criação, em
caráter permanente, no seu Estado, de uma
Inspetoria Regional de Defesa Sanitária Animal,
como meio de dar melhor combate às epizootias
da peste suína e da febre aftosa, que atacam o
rebanho suino e o gado vacum daquela unidade
da Federação.
2. Os órgãos técnicos do Ministério da
Agricultura opinaram favoràvelmente à pretensão,
explicando que para o seu atendimento era mistér
a revogação do artigo 152 do Decreto nº 23.979,
de 8 de março de 1934, concebido nestes têrmos:
"As Inspetorias Regionais tomarão o nome
das cidades que lhes servirem de sede e serão
em número de nove".
Adiantaram também que o novo órgão de
saúde animal devia ser localizado não em Curitiba
– como era desejo do Secretário da Agricultura
do Paraná, – e sim em Ponta Grossa, situação
que o torna mais útil e mais eficaz.
3º O projeto n º 559-A, de 1948, cuja
origem é a mensagem nº 704, de 31
de dezembro de 1947, do Chefe do Poder
Executivo, votado pela Câmara dos Deputados –
está inteiramente de acôrdo com as nossas re-
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gras de direito sôbre a elaboração das leis.
Sala das Comissões, em 22 de setembro de
Sala da Comissão de Justiça do Senado 1948. – Pereira Pinto, Presidente. – Maynard Gomes,
Federal, 17 de agôsto de 1948, Waldemar Relator. – Novaes Filho. – Walter Franco.
Pedrosa, Presidente em exercício. – Olavo
PARECER
Oliveira, Relator. – Vergniaud Wandesley. –
Etelvino Lins. – Lucio Corrêa. Filinto Muller. –
Nº 1.137 – 1948
Arthur Santos.
PARECER
Nº 1.136 – 1948
Da Comissão de Agricultura, Indústria e
Comércio sôbre o Projeto de Lei da Câmara
número 255, de 1948.
Relator: Sr. Maynard Gomes.
Ao Senado foi encaminhado pela Câmara
dos Srs. Deputados, o projeto de lei nº 559-A, de
1948, criando no Ministério da Agricultura uma
Inspetoria de Defesa Sanitária Animal, no Estado
do Paraná.
Nada temos a opor ao projeto senão para
amplia-lo.
Com efeito. Não se compreende que em
um país como o Brasil não possua cada
Estado um órgão permanente de Defesa Sanitária
Animal.
Seus rebanhos, como é sabido, são
freqüentemente
dizimados
por
epizootias
periódicas exatamente pela falta de assistência
eficiente e imediata.
Se a situação financeira do País não permite
estender, como seria de desejar, a todos
os Estados a providência adotada pelo projeto,
que estendamos, pelo menos, aos mais
necessitados.
Coincide nêsse particular a situação
do Paraná com a de Sergipe, sendo justo
estender-se ao pequeno Estado o favor concedido
ao Paraná.
Somos, assim, de parecer que deve ser
aprovado o projeto com a seguinte emenda:
Onde convier:
Igual Inspetoria à de que se trata
no presente projeto é criada em Aracaju,
Estado de Sergipe, ficando elevado para
era 2.318.400,00 (dois milhões trezentos e
dezoito mil e quatrocentos cruzeiros), o crédito
necessário.

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 255, de 1948.
Relator: Sr. Apolonio Sales.
O Projeto de Lei 255, que relato, cria uma
Inspetoria de Defesa Sanitária Animal e dá outras
providências.
O mérito do projeto de lei já foi examinado pela
douta comissão de Agricultura e a constitucionalidade,
pela da Justiça.
Sob o aspecto financeiro, tenho a aduzir que os
recursos previstos serão, por certo, insuficientes, tendo
em vista o aumento dos vencimentos que se espera
com a votação da lei em curso no parlamento.
Não achei de bom alvitre tentas a ampliação do
crédito, de vez que ainda não se chegou a fixar o nível
dos vencimentos para cada uma das referências aqui
admitidas.
Melhor será que, por fim, no ano vindouro sejam
pedidos os créditos suplementares, em tempo
oportuno.
Opino favoràvelmente à aprovação da lei.
Sala das Comissões, em 12 de outubro de 1948.
– Ivo d'Aquino, Presidente. – Apolonio Sales, Relator.
Santos Neves. – Durval Cruz. – José Americo. –
Alfredo Neves. – Ferreira de Souza. – Alvaro Adolpho.
PARECER
Nº 1.138 – 1948
Da Comissão de Redação de Lei
Redação final da emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nº 135, de 1948.
A Comissão submete ao Senado a redação final
da emenda com que foi aprovado o projeto de lei da
Câmara nº 135, de 1948, e de que não fez menção o
seu parecer anterior nº 994, de 24 de setembro último.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 12
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Augusto Meira, Relator. – Cícero de Vasconcelos. –
Waldemar Pedrosa.

– 363 –
ANEXO Nº 1 AO PARECER
Nº 1.138 – 1948
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 135, de 1948.
Ao art. 1º.
Acrescente-se, em seguida às palavras
impôsto de consumo:
"excetuada a taxa de previdência social".
ANEXO Nº 2 AO PARECER
Nº 1.138 – 1948
Redação do Projeto de Lei da Câmara nº 135
de 1948, nêle incluída a emenda do senado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São isentas do impôsto de importação e
das taxas aduaneiras, excetuada a taxa de
previdência social, bem como do imposto de
consumo, duas caixas de peso bruto de 143 (cento e
quarenta e três) quilos, contendo uma máquina para
serviços de pesquisas metalúrgicas e um motor
elétrico, vindas dos Estados Unidos da América do
Norte, em outubro de 1946, pelo vapor "Rubem
Dario", e destinadas ao Instituto de Pesquisas
Técnológicas do Estado de São Paulo.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PROJETO
Nº 1.139 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 310-1948.
Relator: Sr. Attilio Vivacqua.
1. O Projeto de Lei da Câmara nº 318 de
autoria do eminente deputado Gracho Cardoso,
autoriza a abertura de um crédito especial de Cr$
200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), para ocorrer às
despesas com a realização de uma Conferência, que
será promovida pelo Ministério da Agricultura, para
estudar os meios mais eficientes de combate à febre
aftosa.
A notável e impressionante justificativa do
Projeto feita na Câmara dos Deputados, por
seu ilustre autor, põe em relêvo a gravidade do
problema de debelação dêsse flagelo dizimador de
nossos rebanhos. A estatística já conhecida, dos pre-

juízos causados no Rio Grande do Sul pela febre
aftosa, até 1944, exibe a cifra alarmante de 72
milhões de cruzeiros, assim discriminados: – 15
milhões de cruzeiros e terneios perdidos, 23 milhões
de cruzeiros decorrentes da baixa de pêso do gado
abatido e mais 32 milhões de cruzeiros relativos a 80
mil, rezes que morreram (a 400 cruzeiros, preço
médio). Não estão incluídos nas cifras acima o custo
do trabalho extraordinário com o tratamento dos
doentes e aquisição de medicamentos e bem assim
os prejuízos causados à suinocultura e à
ovinocultura.
No Senado, o eminente Senador Salgado
Filho, em diversos discursos tratou do assunto, cujos
aspectos alarmantes focalizou.
Esse problema assumiu relevância de ordem
internacional, do que é exemplo palpitante a
cooperação dos Estados Unidos e do México, na
formidável batalha travada contra a epidemia de
aftosa que atingiu, num perigoso surto, os rebanhos
mexicanos. O México dispõe, nêste momento, de
2.000 técnicos especializados na luta contra êsse
tremendo flagelo que, além do mais, é doença
transmissível ao homem.
II – A providência legislativa concerne ao
dever do Estado de promover medidas de
preservação da riqueza econômica da Nação, da
subsistência e saúde do povo.
A Comissão de Constituição e Justiça, tendo
em vista o aspecto jurídico da proposição, e ante o
exposto, pronuncia-se por sua aprovação.
Sala das Comissões, em 27 de setembro de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente e Relator. –
Waldemar Pedrosa. – Filinto Müller. – Ferreira de
Souza. – Arthur Santos. – Etelvino Lins. – Lucio
Corêa.
PARECER
Nº 1.140 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 310, de 1948.
Relator: Sr. Alfredo Neves.
A proposição da Câmara dos Deputados nº
310, de 1948, abre ao Ministério da Agricultura, o
crédito especial de Cr$ 200.000,00 para ocorrer às
despesas com a realização de uma Conferência
Nacional de Febre Aftosa.
A importância do combate a febre aftosa
é universalmente reconhecida e proclamada, tal
a
nocividade
dessa
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infecção ao desenvolvimento da criação de bovinos,
suínos, ovinos e caprinos. Ademais, pode-se ainda
encará-la como uma doença causadora de danos
incalculáveis à economia de todos os países: por
isso, torna-se exceção àqueles cujos resultados não
sofrem os seus efeitos verdadeiramente lamentáveis.
No Brasil, onde a doença existe de um modo
enzoótico, os seus efeitos se fazem sentir quase que
permanentemente nos rebanhos de tôdas as regiões
de criação, máxime da pecuária, não respeitando
estações ou climas, quer sejam as pastagens em
lugares elevados ou terras de baixada. Por tôda
parte, seja o gado de origem indiana com a sua
reconhecida rusticidade, ou leiteiro, com trato mais
cuidado e alimentação adequada, nenhum dêles
escapa à aftosa, que não raro deixa indelével
vestígio de seu acometimento, deformando-lhes os
cascos ou diminuindo-lhes o valor econômico. A
mortalidade, se não e a regra, figura também numa
de suas prováveis conseqüências.
A febre aftosa é uma doença infecciosa,
traduzindo-se depois de um período febril de curta
duração, por uma erupção que se manifesta ao nível
da bôca, entre as unhas e nas mamas, isto é, onde
exista qualquer superfície mucosa, de revestimento
delgado. Geralmente, os sintomas mórbidos se
desenvolvem discretamente, até o aparecimento de
aftas. A febre perturba desde logo as funções
digestivas e diminue, quando não suprime
totalmente, a secreção látea. A erupção, logo que
aparece, dificulta a mungidura. As aftas da bôca
impedem os animais de se alimentarem, e, se
comem, a mastigação torna-se penosa. Surgem
complicações
ao
nível
das
unhas,
com
manifestações ósseas posteriores e queda dos
cascos. Eis o seu quadro clinico, familiar, por certo,
para quantos já viveram, de algum modo, nas zonas
pastoris de nosso país.
A infecção, não há dúvida, é produzida por
um vírus, de dimensões reduzidíssimas, que
atravessa os filtros de porcelana, sendo pois, uma
doença produzida por um ultra-virus, mas o vírus
aftoso está perfeitamente identificado quanto às
suas propriedades físicas, químicas e biológicas.
E' dotado de extrema contagiosidade, o que
dificulta o combate à doença que produz. Para a
sua
profilaxia
têm-se
empregado
vários

processos, inclusive o sacrifício dos animais
contaminados logo aos primeiros sintomas, com
indenização aos proprietários, mas isso mesmo sem
qualquer resultado prático eficiente.
Outro ponto pacífico é o que reconheceu a
existência da pluralidade do vírus aftoso, com a
identificação já de três espécies.
A importância prática da pluralidade do vírus,
é, sobretudo, devida à sua irregular distribuição
geográfica, o que dificulta de certo modo a aplicação
de medidas profiláticas com o uso de vacinas que,
mesmo polivalentes, ainda não evitam que uma ou
outra cabeça de gado possa ser acometida de
aftosa.
Daí a importância crescente dos exames
dêsse assunto, em reuniões de técnicos, a
exemplo do que se faz em outros países,
principalmente para verificar com exatidão qual dos
tipos de virus predominam nesta ou naquela região.
No Brasil, segundo vários pesquisadores, o virus
predominante é o vírus "O" de Voilée ou "A" de
Waldeman. Entretanto, há controvérsia neste
ponto, que não nos parece oportuno, por certo,
discutir, no momento, cabendo apenas assinalar que
soros ou vacinas, fabricados em laboratórios
diversos e êstes de Estados diferentes, ora resultam
satisfatoriamente numa região para faltarem noutra.
De modo, que, no assunto, ainda estamos taetando
quanto aos elementos biológicos de combate à
desistimulante epozootia. Mas, não há negar, que
nos avantajamos de muito neste último lustro, pois
possuímos vacinas e soros que representam seguras
esperanças no combate à febre aftosa, de graves
conseqüências
para
nossos
rebanhos,
principalmente bovinos, e desastrosos resultados
para a economia nacional. Uma oportunidade para
que técnicos se reunam e debatam o assunto,
sempre oportuno, só pode merecer aplausos. Dai
sermos de parecer que a proposição da Câmara dos
Deputados que permite a realização de uma
conferência onde se reexamine o problema do
combate à febre aftosa, merece aprovação do
Senado Federal.
Sala das Comissões, em 12 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Alfredo Neves,
Relator. – Santos Neves, – Alvaro Adolpho. –
Apolonio Sales. – Fereira de Souza. – Durval Cruz.
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PARECER
Nº 1.141, de 1948
Da Comissão de Constituição e Jutisça sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 283, de 1948.
Relator: Sr. Filinto Muller.
O projeto nº 283, de 1948, da Câmara aos
Deputados, determina no seu artigo 1º a criação de
um Horto Florestal, subordinado ao Serviço Florestal
do Ministério da Agricultura e localizado no município
de Silvânia, Estado de Goiás.
Pelo art. 2º é autorizado o Ministério da
Agricultura a estabelecer entendimentos com o
Govêrno de Goiás e com a Prefeitura de Silvânia, no
sentido de obter as terras necessárias à instalação
do Hôrto.
Cogita o art. 3º da abertura do crédito especial
indispensável ao cumprimento da lei, isto é, para
ocorrer às despesas de instalação e de pagamento
de pessoal extranumerário mensalista e diarista.
O Projeto, da autoria do nobre Deputado
Galeno Paranhos, foi brilhantemente justificado pelo
seu autor e mereceu parecer favorável das
Comissões de Agricultura e de Finanças da Câmara
dos Deputados.
Nesses pareceres são feitas referências a
informações favoráveis dadas pelo Sr. Ministro da
Agricultura, as quais, no entretanto, não fôram
encaminhadas ao Senado.
Não resta dúvida que o reflorestamento do
nosso solo é problema sério que está a exigir
acurado exame e prontas medidas dos Poderes
Públicos, antes que sejam transformadas em
"desertos improdutivos" vastas regiões do país.
Nesse particular a justificação do Projeto e o voto em
separado do nobre Deputado Vieira de Rezende são
impressionantes e deixam bem patente a
conveniência da criação do Hôrto Florestal de
Silvânia.
Julgamos, no entretanto, inconstitucional, o
art. 3º do Projeto tal como está redigido, porque visa
êle, embora não declaradamente a criação de
emprêgos em Serviço existente, qual seja mo
Serviço Florestal do Ministério da Agricultura.
Na justificação do Projeto o ilustre Deputado
Galeno
Paranhos,
procura
discriminar
a
verba
indicada
no
artigo
3º
declarando
que Cr$ 252.300,00 serão utilizados para a
admissão
de
pessoal
extranumerário

e diarista constante da tabela que cita. Ora, em face
do que estatui o art. 1º, esse pessoal ficará
subordinado ao Serviço Florestal do Ministério da
Agricultura, vale dizer, será ampliado com novos
cargos o quadro daquele Serviço.
Não foge, a nosso ver, da alçada do Poder
Legislativo a ampliação de serviços existentes,
desde que essa ampliação não seja acompanhada
da criação de cargos. Assim já decidiu o Senado
quando deu sua aprovação a Projetos mandando
criar agências e postos telegráficos e rádiotelegráficos, nos Estados do Piauí e Rio Grande do
Norte. Tais agências e postos seriam atendidos com
o pessoal já existente nos quadros da Repartição de
Correios e Telégrafos.
No caso do Horto Florestal a ser criado em
Silvânia, não poderemos, sem desrespeito à
Constituição, conceder verbas para pagamento de
pessoal, o que implica em criação de cargos.
Em tais condições, e considerando que o
Ministério da Agricultura informou à Câmara haver
incluído no plano de reflorestamento a criação de um
Hôrto em Silvânia, opinamos pela aprovação do
Projeto, substituindo-se a redação do art. 3º. Para
isso oferecemos a seguinte emenda:
"Redija-se o art. 3º da seguinte maneira:
Art. 3º – Fica autorizado o Poder Executivo a
abrir pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial
de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), para
ocorrer às despesas de instalação do Hôrto criado
pela presente lei".
Sala das Comissões, em de setembro de
1948. – Augusto Meira, Presidente em exercício. –
FiIinto Müller, Relator. – Aloysio de Carvalho. –
Arthur Santos. – Olavo Oliveira. – Lucio Corrêa. –
Ferreira de Souza.
PARECER
Nº 1.142 – 1948
Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei
da Câmara número 283 – 1948.
Relator: Sr. Apolonio Sales.
Relato a Proposição nº 283, de 1948, que
prevê a criação de um hôrto florestal no Município de
Silvânia, no Estado de Goiás.
Foi
examinada
pela
Comissão
de
Justiça,
tendo
o
relator
opinado
favoràvelmente,
quanto
ao
mérito,
dís-
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cordando, entretanto, quanto, à abertura de crédito,
com o fim de custeio do funcionalismo em que
importa a criação do Hôrto Florestal.
Oferece amenda a respeito.
Houve um voto em separado do Senador
Vivacqua precisando o seu ponto de vista favorável
quanto à constitucionalidade da previsão de recurso
para o pagamento do funcionalismo decorrente.
Filio-me à corrente que pensa como o nobre
Senador Vivacqua, uma vez que não posso conceber
que um Hôrto Florestal não seja um serviço novo e
por isto a exigir funcionários.
Se se ampliam os quadros gerais do
Ministério, é simplesmente para que os elementos
adicionados a êste quadro sejam designados para a
efetivação da proposta da lei: a fundação e
movimentação de um Hôrto Florestal recem-criado.
Ao se criar um novo centro de fomento
florestal, não se poderá pensar em pazé-lo desligado
dos demais já existentes. E muito menos do órgão
centralizador, que é o Serviço Florestal. E assim
como a instituição, também, o funcionalismo que ela
exige, deve ficar vinculado aos quadros gerais dos
órgãos superiores e supremo, o Serviço e o
Ministério.
Quando se cria uma cadeira num curso
superior, amplia-se o quadro do professorado.
Ninguém diria ser inconstitucional a ampliação dêste
quadro. O que seria impossível, a meu ver, era criar
a cadeira, sem prever o professor e o recurso.
Acontece, entretanto, que, não valeria a pena
levar-se adiante a controversia, afinal a ser decidida
no plenário quando da discussão e votação da
emenda do nobre Senador Filinto Müller, não seria
na Comissão de Finanças a quem cumpriria
examinar o aspecto financeiro da Proposição.
A êste respeito tenho a fazer os seguintes
reparos:
Terminando como está o ano, e tendo em vista
os aumentos de vencimentos ora a serem votados,
para vigorarem desde agôsto, creio que a previsão
do recurso para o pessoal não será suficiente. E
evidente que as referências a diários admitidas pelo
autor do projeto e que foram computadas na
avaliação do quantum do crédito especial constante
do projeto aliando vigorar a lei, se aprovada, não
mais subsistirão. O crédito terá portanto, que ser
muito maior.

Parece-me por isto que será, sob êste
aspecto, aceitável aemenda do operoso relator da
Comissão de Justiça. Tanto mais que, tratando-se de
mensalistas e diaristas, correrão as despesas pelos
créditos do orçamento vindouro, quando poderão ser
previstos recursos maiores nas verbas globais ou
suplementares em momento oportuno.
Sala das Comissões, em 12 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Apolonio Sales,
Relator. – Alvaro Adolpho. – Durval Cruz. – Alfredo
Neves (vencido). – Santos Neves (vencido). –
Ferreira de Souza.
VOTO EM SEPARADO
1. O Projeto de Lei da Câmara nº 283 cria no
Município de Silvânia, no Estado de Goiás, um Hôrto
Florestal, subordinado ao Serviço Florestal do
Ministério da Agricultura.
O art. 3º do projeto manda abrir um crédito
especial para ocorrer às despesas com pessoal
extranumerário, mensalista e diarista e com a
instalação do mesmo corpo.
O eminente Relator, Senador Filinto Muller
julgou entretanto inconstitucional êsse artigo, por
considerá-lo infringente do art. 67, parágrafo
segundo dá Constituição, argumentando que como
se acha redigido, visa, embora não declaradamente,
a criação de empregos em serviço existente, qual
seja o Serviço Florestal do Ministério da Agricultura.
Dentro deste entendimento propôs uma emenda,
limitando o crédito especial ilegível de atender às
despesas de instalação do referido Hôrto.
2. Dispõe o art. 67, parágrafo segundo:
"compete exclusivamente, ao Presidente
da República a iniciativa das leis que criam
emprêgos em serviços existentes, aumento
vencimentos ou modifiquem no decurso de
cada legislatura, a lei de fixação das forças
armadas".
Esse dispositivo vem da Constituição de
1934
(art.
41,
parágrafo
segundo).
Os
nossos
constitucionalistas
não
tem
dedicado comentário especial a esse texto
constitucional.
Na Câmara dos Deputados a propósito da
criação de uma Coletoria Federal, independente de
iniciativa do Presidente da República (Projeto
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número 413-A, de 1947), a Comissão de
Justiça apreciou os brilhantes trabalhos dos
Deputados Alfonso Arinos, Gustavo Capanema e
Eduardo Duvivier, êste relator da Proposição, cujo
ponto de vista prevaleceu, com a seguinte
conclusão:
"A vista do exposto, proponho que se
considerem existentes, para os efeitos do
parágrafo segundo, do art. 67, da Constituição,
os
serviços
públicos
que
constituem
unidades administrativas, ou conjunto orgânico
de unidades, com dotação orçamentária própria,
na
qualidade
de
serviços
anteriormente
criados
(artigo
73,
parágrafo
primeiro),
compreendendo conseguintemente, tais serviços
as parcelas, aumentos ou extensões dos
mesmos, tais como agências de correios e
telégrafos, coletorias, juntas de conciliação e
trabalho, bases navais e outros, que se integrem
naqueles serviços, e ainda, aquêles trabalhos que
com extensão de linhas telegráficas, importem na
criação de emprêgos subordinados às referidas
unidades.
Serviço novo será, portanto, ao contrário,
aquêle que constitua uma unidade nova ou um
conjunto novo de unidades administrativas, sob uma
forma orgânica, com pessoal e finalidades próprias e
orçamento privativo e peculiar".
O voto do relator consubstancia o
conceito
de
serviço
existente,
formulado
pelo Deputado Gustavo Capanema nestes
têrmos:
"A unidade administrativa define-se, individuase, com possuir, além de uma estrutura própria, além
de um dotação própria de pessoal, o seu orçamento
privativo e peculiar".
Em primeiro lugar, estabeleceu-se um conceito
arbitrário de "serviço" – conceito que nem apôio
doutrinário tem – considerando-se "serviço" os ramos
fundamentais da administração custeados por verbas
especializadas. Destarte, o têrmo serviços, que
como observa Jése não tem no direito administrativo
sentido
determinado,
passa
a
ter
uma
significação nominativa que "data venia" importará
em restringir a ação do Congresso a limites incom-

patíveis com o regime democrático da Constituição
de 1946.
A disposição excepcional do parágrafo
segundo, do art. 67 e que, passa a ser interpretado
extensivamente, em detrimento da competência do
Parlamento.
3. O art. 67, parágrafo segundo, deve ser
interpretado sistemàticamente com os artigos 5º e
65, que atribuem ao Congresso Nacional irrestrita
competência para legislar sôbre tôdas as matérias de
interêsse e da esfera da União – competência para
legislar soberanamente sôbre a instituição,
reorganização, ou subdivisão de qualquer serviço
federal para dotá-los de pessoal e meios necessários
a seu eficiente funcionamento.
Se, como deliberou a ilustre Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara, "serviço novo" é o
que "constitui medida nova" ou "um conjunto novo de
unidade administrativa", sob uma "forma orgânica",
com pessoal e finalidades próprias e orçamento
privativo e peculiar, o Congresso Nacional ficaria
impedido de exercer funções legislativas essenciais
à organização da vida institucional e administrativa
da União. Seria restringir-lhe em benefício do Poder
Executivo a competência para prover, mediante lei,
sôbre a quase totalidade dos assuntos previstos no
art. 65, com referência ao art. 5º do Estatuto
Fundamental.
Compete ao Congresso Nacional, prescreve o
art. 65, IV:
"criar e extinguir cargos públicos e fixar-lhes
os vencimentos, sempre por lei especial".
Comentando
dispositivo
idêntico
da
Constituição da República (art. 67, inciso 17),
escreve Joaquim V. González (Manual de la
Constitución Argentina, nº 452) :
"Aparte de la faculdad de "estabelecer
tribunales inferiores a la Suprema Corte de Justicia",
se le autoriza para "crear y suprimir empleos, fijar
sus atribuciones". "Es um poder de creación
constituyente y administrativa em cuyo ejercicio e
Congresso puede según los progressos del país de
las institucíones universales de gobierno, adoptando
las que convengan al mejor cumplimento de los
propósitos de la Constitucion. Al crear nuevas
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reparticiones, oficinas e empleos, los da su
organización legal y los sefiara sus atribuciones y
deberes, no pudiendo delegar en elles los suyos
proprios, em cuanto tienen de essenciales en su
caráter legislativo. La ley es, en taes casos, la
constitución del empleo o departamento creado. Esta
facultad puede ser ejercida en forma discricional sólo
regulada por Ias necessidades públicas, y en
cualquiera de los actos oroinarios o especiales de
su existencia, como en la ley de presupuesto, o
en les de protección y fomento de la prosperidad
general. Así también podria suprimirlos por
las mismas razones o procedimentos, porque
un poder es correlativo con el otro, y para disminuir
la influência abusiva de um poder que
hubiese
acumulado
excessivo
número
de
empleados con propósitos ilegitimo, o que
desconocese la
soberania y privilegios del
Congresso".
Êsse dispositivo outorga, salvo o poder do
veto, um poder constitucional irrestrito ao Congresso
Nacional e deve portanto, ser interpretado com a
maior amplitude.
No conceito de "serviço existente", adotado
por aquela ilustre Comissão estarão, em
suma, compreendidas quase tôdas as atividades
e organizações atuais da administração da União
– serviços de correios, telégrafos, portos
e navegação, de vias férreas, polícia marítima,
aérea e de fronteiras, cunhagem, emissão e
contrôle de moeda, comércio exterior, câmbio,
energia elétrica, riquezas do sub-solo, florestas,
caça, pesca, emigração e imigração, etc. (art.
5º e 65).
Ora, todos êsses serviços federais se acham
organizados e estruturados bem ou mal. Integram a
organização administrativa da União. Dispõem de
estrutura e dotação próprias e orçamento peculiar,
segundo a conceituação expressa pelo Deputado
Gustavo Capanmea. Conseguintemente, em face do
entendimento daquela douta Comissão, estaria
o
Poder
Legislativo
na
dependência
do
Poder Executivo para legislar sôbre a remodelação
desses serviços, desde que ela exija a criação de
cargos.
A interpretação restritiva da competência
do
Congresso
para
ampliar
o
preceito
de
exceção,
do
art.
67,
pa-

rágrafo segundo, contraria princípios básicos de
hermenêutica e, notadamente, a índole do regime
democrático, que se alicerça nas soberanas
prerrogativas do Parlamento.
"As leis – ensina Carlos Maximiliano – devem
ser concebidas e decretadas de acôrdo com as
instituições vigentes; logo a exegese, mero auxiliar
de aplicação das normas escritas, nada procura,
nem conclui em desacordo com a índole do regime".
(Hermenêutica e Aplicação do Direito, página nº
201).
A Câmara dos Deputados, com apôio do
Senado, entendeu no caso da criação da Cadeira de
Tisiologia com os cargos acessórios respectivos, que
se tratava de serviços novos (Projeto nº ... da
Câmara e Parecer nº ... dessa Comissão). Nêsse
caso adotou-se a acertada interpretação de que, em
cada hipótese, cabe ao Congresso imprimir o caráter
de serviço novo à organização de atividades
administrativas, que êle instituir, seja para
aperfeiçoar, seja para completar ou desdobrar a
aparelhagem da administração.
Desde que, como ocorre com o Projeto de Lei
n. 288, a lei objetiva a criação de uma seção, subseção, para atender às exigências e necessidades
da Estado estamos perante a criação de "serviço
novo".
Em face das considerações expostas, lamento
discordar do brilhante parecer do Senador Filinto
Müller para manter o projeto, por sua
constitucionalidade, a par de sua irrecusável
conveniência. – Attilio Vivacqua.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Tem a palavra o Sr. Senador Henrique de
Novaes, primeiro orador inscrito.
O SR. HENRIQUE DE NOVAES: – Sr.
Presidente: Venho porfiando, na medida das
minhas
fórças
e
amparado
numa
longa
experiência profissional, por viver nesta alta
Casa do Parlamento, a minha engenharia, atendome,
de
preferência,
ao
trato
dos
assuntos
que
lhe
sejam
pertinentes
e
por outro lado, cultuando os grandes vultos de minha
classe, sempre que se oferece ocasião para lhes
exaltar os feitos e proclamar o muito que fizeram
pelo País. Isto, desde a Assembléia Constituinte, na
qual me referi a Paulo de Frontin – o Caxias dos
engenheiros – e a
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Sampaio Correia; aqui já tendo evocado as figuras
quase lendárias e venerandas de Santos Dumont e
Francisco Bicalho. Confesso, agora, sinceramente,
contar entre os meus revezes, devido à pouca
experiência parlamentar, não ter sido compreendido
quando propus uma singela homenagem ao
eminente engenheiro Billings (cujos serviços ao
Brasil de muito superam aos do que o combateram)
secundando eu, naquêle passo, a iniciativa do
Govêrno constitucional, ao inscrever o nome de tão
insigne trabalhador pelo nosso desenvolvimento
hidro-elétrico no nosso Livro do Mérito.
Cumpro, neste momento, o dever de
reverenciar a memória de um grande mineiro,
oriundo de família modesta de Formiga, mas que,
pelo seu caráter, sua inteligência e sua operosidade,
galgou os mais altos postos da engenharia e foi dela
luminar, elevando bem alto o nome do Brasil entre os
representantes da alta finança internacional e
deixando, sempre, por onde passava, uma suave
recordação de bondade extra-ordinária e de profunda
compreensão dos seus semelhantes.
Refiro-me ao dr. João Teixeira Soares, cujo
centenário de nascimento ora se comemora.
Bem compreendido êle, por homens do estôfo
de Lauro Muller, um dos nossos mais iluminados
estadistas, e do então jovem ministro Miguel Calmon,
conseguiu ampliar extraordinariamente a nossa
incipiente trama ferroviária.
Engenheiro civil pela antiga Escola Central,
iniciou a vida profissional, sob os auspícios
de Honório Bicalho, na abertura do canal Macaé
a Campos. Fêz sua primeira excursão à Europa
para se curar do pauludismo ali adquirido e
conhecer melhor sua arte, a instâncias do sogro,
o
capitalista
carioca
Gomes
da
Silva.
Regressando, ingressou no quase único campo
de
trabalhos
ferroviários
entre
nós,
a
Estrada de Ferro D. Pedro II, que o foi por longos
anos.
Ascendeu nela, às chefias do tráfego e da
linha, donde o afastou Pereira Passos, indicando-o,
jovem engenheiro brasileiro de pouco mais de trinta
anos, para chefiar os trabalhos periclitantes da
ferrovia de Paranaguá a Curitiba. Aí se revelaram as
qualidades másculas que somente a perspicácia
de um outro grande espírito, como o de Pereira

Passos poderia pressentir: competência, tenacidade
britânica, resistência espartana aos contratempos e
males oriundos de deficiente e precária mão de obra
e da hostilidade do ambiente, castigado pelas
endemias reinantes na baixada litorânea do Paraná.
Teixeira Soares a tudo venceu estoicamente,
enquadrando no cenário empolgante da serrania,
uma obra darte ainda hoje exemplar e admirável,
conduzindo, em três anos, a linha férrea dificílima ao
planalto, ao mesmo tempo que se elevava também
no conceito dos capitalistas francêses que a
financiavam. De sorte que, findo ali o trabalho, e
regressando à sua D. Pedro II, pouco depois o
chamavam para orientar novas inversões daquêles
capitalistas nas estradas de ferro nacionais.
De sua passagem pela Central, recolhi a
lembrança de dois episódios bem definidores do
homem e da época em que apareceu e cresceu na
admiração de seus coevos. De uma feita, parou à
frente de sua modesta residência à rua Silva Manuel,
um carro oficial do qual desceu um Ministro de
Estado, que, informado da extrema bondade de
Teixeira Soares, lhe fôra solicitar a parada extra
horário, numa chave da linha, para que S. Exa.
pudesse mais fàcilmente chegar a uma sua
propriedade agrícola. Hoje, seria caso de um trem
oficial ou de um cortejo semelhante de automóveis...
Pois Teixeira Soares, combinado o programa,
meteu-se na locomotiva do comboio, no dia
aprazado, recomendando ao maquinista que o
detivesse no local preciso, pois êle, chefe da linha,
lhe desejava inspecionar os desvios. E assim, foi
feito com espanto do pobre homem, e com o seu
protesto de estar tudo em perfeita ordem... Parado o
trem, lá se foi o Ministro como era do seu desejo, e
por uma forma simples, burlaram-se inocentemente
os regulamentos de cujo cumprimento era zeloso o
Diretor. Outro não era êsse senão o inolvidável
Pereira Passos...
Ocorreu, noutra ocasião, um aparente desvio
de carvão dos depósitos de Belém. Era o carvão
preciosa mercadoria, cujos usos entretanto, não
poderiam estender-se muito além do âmbito da
ferrovia.
Daí decorreu para Teixeira Soares a
improbabilidade do roubo, tanto mais de se presumir
por ser o acusado o agente da estação – homem de
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reconhecida probidade. Eis porque vai Teixeira
soares ao Diretor e afirma categoricamente: Descobri
o ladrão, é o Conrado Niemeyer!
Tratava-se de outro ilustre profissional, então
chefiando a locomoção.
Como assim?! redarguiu Passos. O Niemeyer?
Não é possível – Pois foi êle, continuou bem
humorado Teixeira Soares, gozando a pilhéria ... foi
êle
que
provocou
o
imaginário
prejuízo
estabelecendo um prêmio aos maquinistas pela
economia de carvão, de modo que êsses enchem as
caçambas muito aquém da medida normal,
provocando um êrro de medição de combustível,
para muito menos. Daí a diferença.
E, dessarte, num rasgo de bom senso e
benevolência, foi desfeita a suspeita. Hoje seria
motivo para um demorado inquérito administrativo
ou... policial!
A E. F. Pedro II – era uma mui severa escola,
cujos ingressados timbravam em percorrer
honrosamente todos os degraus da carreira. Haverse-ia de principiar pelo interior, nas obras de
prolongamento, retornando após ao Rio de Janeiro
pelos cargos sucessivos de residência, na linha ou
na locomoção; pelo que a um jovem engenheiro,
noivo da filha de um potentado, afigurou-se injurioso
o oferecimento de uma transferência de favor, e
prematura, para as proximidades do futuro sogro.
Hoje, a inexperiência compensada por aquele
noivado feliz seria premiada com uma... diretoria!
Pois, foi Teixeira Soares um dos mestres
acatados dessa escola prática de espírito público,
cujo último ilustre representante eu ainda conheci na
figura circunspecta do velho Joaquim Proença, por
muitos anos engenheiro-chefe do prolongamento da
Central.
Nem sempre, porém, logrou Teixeira Soares
ver ouvidos os seus sábios conselhos... Na São
Paulo – Rio Grande, abandonou-se sua Idéia de
garantia de juros global, pela garantia quilométrica,
resultando daí o traçado zigue-zagueante a procura
de maior extensão de linha barata, ao qual
êle jocosamente denominava traçado de guardalivros.
E
que,
como
Frontin,
já
estimava
patrioticamente
a
influência
que
os
maus
projetos
teriam
nas
nossas
estradas
de
ferro,
contra
os
quais
foi

uma reação a revisão dos estudos da E. F. Noroeste
do Brasil, com 300 metros de raio e declividade
máxima. de 1%1.
E' oportuno precisar nêste momento a ação
inteligente de Lauro Müller, aproveitando o bafejo de
crédito fácil, resultante da ação restauradora de
Campos Sales e Joaquim Murtinho, para reavivar as
concessões quase caducas do encilhamento,
revivendo a Uberaba a Coxim, a, Vitória a Peçanha e
Araxá e outras, que se transformaram na Noroeste
do Brasil, na Vitória a Minas e na E. F. Goiás. De
tôdas foi Teixeira Soares o incorporador dado seu
prestígio nos meios financeiros europeus. O moço
Lauro Müller conduzia a coorte de velhos
engenheiros
que
com
êle
patriótica
e
entusiasticamente colaboravam com rara habilidade
e humor...
Por isso, organizava algumas vezes uns
célebres almoços e pescarias, dos quais nem
mesmo o severo Francisco Bicalho escapava. E
nesses encontros felizes encaminhava e, não raro
resolvia, vários grandes problemas de sua pasta.
Não se cingiram os avisos de Teixeira Soares ao
campo ferroviária Foi a figura de realce na
construção do Porto do Rio Grande, neutralizando,
com sua paciência e inteligência, os exagerados
escrúpulos nacionalistas do venerando doutor
Borges de Medeiros. No Rio Grande do Sul ocupirase, ainda, da rede ferroviária, quando dela foram
concessionários os belgas.
O SR. ANDRADE RAMOS: – O grande
engenheiro Teixeira Soares era presidente da
“Société Française d'Entreprises du Brésil",da qual
fui um dos diretores. Entre as seus característicos –
como muito bem salientou V. Exa. – encontrava-se a
paciência, a pertinácia, a bondade. A estas
qualidades se deve o porto de Recife, construído por
S. Exa. em momentos dos mais difíceis.
O SR. HENRIQUE DE NOVAIES: – Sabia da
cooperação do ilustre engenheiro em tão importante
realização, mas seria impossível, na breve resenha
que estou fazendo, referir-me a tôdas as suas
atividades. Vossa Excelência fêz bem em realçá-la.
Teve, também, Teixeira Soares suas
veleidades agrícolas, cultivando o café no
vale exausto da Paraíba do Sul. Porfiou com o
não menos ilustre brasileiro Moura Brasil,
nos, fracassos lavoureiros, por êle filoso-
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ficamente resumidos no seguinte conceito:
“Uns plantam café para ganhar dinheiro. Eu
planto dinheiro para colher café".
De fato: sua fazenda de Santa Ada era mais
uma estação experimental de agricultura do que uma
exploração agrícola, não havendo na época,
experiência em adubação de terras ou criação de
gado que êle ali não tenha tentado.
Conheci de perto Teixeira Soares, já na sua
velhice, tão rica de experiência e cheia de alegria,
iluminada por brilhante inteligência que só se apagou
com a morte...; olhando ainda os problemas
nacionais com lucidez e interêsse admiráveis,
disputando, mesmo, aos moços as primazias de
suas arrojadas soluções.
Devo-lhe muito de admiração e bondoso
encorajamento, no auge dos meus trabalhos do Rio
Claro, quando já se havia extinguido outra luz que os
iluminava, com o prematuro passamento de Carlos
de Campos.
Ressurgiu, então, isto é, depois dêsse
lamentável acontecimento, vitoriosa a idéia de se
levarem a Santos os trilhos da Estrada de Ferro
Sorocabana, uma dessas pretenções nacionalistas
como a do “o petróleo é nosso”, com as quais,
ingênua ou levianamente, nos pretendemos defender
da cooperação internacional, isolando-nos. Ali, o que
se colimava seria libertar São Paulo da São Paulo
Railway. Teixeira Soares, se não me falha a
memória, opinou pelo desenvolvimento dos
transportes rodoviários, em combinação com a
modernização dessa via férrea, e, olhos benévolos,
um estudo por mim organizado para novo traçado da
“Inglêsa”, baseado no emprêgo preferencial de
longos subterrâneos, com os quais fugia-se dos
inconvenientes de uma linha descoberta em
encostas dificílimas, à procura de melhores
condições técnicas para simples aderência
eletrificada. Trinta anos após o início daquela
aventura ferroviária e da morte do grande brasileiro,
a volta a Jundiaí-Santos a ser a pedra angular da
solução dos transportes entre Santos e o seu
“hinterland”. Há trinta anos era, assim, Teixeira
Soares quem mais uma vez estava com a razão.
Sr. Presidente Clemenceau, de cuja amizade e
intimidade êle gozava, julgava-o o homem melhor por

êle conhecido na vida. E o “Tigre” incomparável
conhecia toda a humanidade...
Ao lado dessa bondade imensa e discreta,
exercida pela suave doçura de ser bom (que tão bom
é), uma modéstia sem igual!
Ao inaugurar-se-lhe o busto, no Clube de
Engenharia, do qual fôra um dos primeiros
presidentes, respondendo à saudação dos seus
colegas, procurou Teixeira Soares fazer uma
demonstração cerrada de que não tinha valor algum.
“Não encontro, meus Senhores, disse êle, então, em
minha carreira, jato algum que tenha valor suficiente
para recomendar-me a tão elevada distinção e estas
manifestações não me deixam outra impressão senão
a de que atos de favor cativam mais que atos de
justiça”.
Faleceu em 1927, na França, que êle tanto
amava, bem antevendo as diretrizes do progresso
moderno, quem tanto contribuiu para orientar o do
nosso país, no seu tempo. Aos setenta e três anos
de idade, paraninfando uma turma de mecânicos
eletricistas, sentenciava que só o avião e o telégrafo
sem fio poderiam satisfazer as aspirações das
gerações modernas. E, por Decreto número 13.244,
de 23 de fevereiro de 1918, concedeu o Govêrno
Federal ao Engenheiro João Teixeira Soares e a
Antonio Rossi, permissão para explorar um serviço
de transportes por avião entre as principais cidades
do Brasil, tendo êles chegado a importar alguns
aparelhos Caproni e hidrodeslizadores.
Nunca se apresentou Teixeira Soares como
um técnico profundo; mas técnico de idéias gerais,
como o classificou o penetrante espírito de Eugênio
Gudin, era êle e dos mais eficientes. Pode parecer
incoerência ou até desprimor, afirmar-se ser alguém
grande engenheiro sem ser técnico genial...
Lembra-me, a propósito, uma definição de
urbanismo, ciência relativamente moderna, que fui
obrigado a dar para derimir uma acalorada
discussão. Disse, então: – “Urbanismo é o bom senso
aplicado às cidades, tanto na sua formação inicial
como nos seus desenvolvimentos posteriores”.
Compreendeu-a bem José Mariano Filho – um
urbanista de valor, também sem ser técnico profundo
– que a repetiu e apreciou num dos seus derradeiros
livros.
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O bom senso é manifestado de equilibrio de
qualidades de discernimento e decisão que torna
justamente os homens mais eficientes, e Teixeira
Soares o tinha em grau extraordinário, genial,
dispondo das idéias gerais fundamentais para aplicálo, como o aplicou brilhantemente, em tôda a sua
peregrina existência.
Assim, a sua vida, integralmente útil ao Brasil
– até os últimos momentos – coloca-o, sem favor, na
galeria nacional de Mauá, Antônio Prado, Alfredo
Maia, Pereira Passos, Frontin, Carlos Sampaio,
Weinschenk – não tendo havido, no conceito
autorizado de Getúlio das Neves “brasileiro que
houvesse como êle prestado tão grandes serviços
a tão extensas zonas do território nacional”.
Rememorando-lhe a figura veneranda e os
feitos mais característicos, cumpro um grato dever
de admiração e profundo respeito pelo muito que
elevou os engenheiros do Brasil, ao celebrarmos o
centenário do seu nascimento. (Muito bem; muito
bem! Palmas. O orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o
Senador Plínio Pompeu, segundo orador inscrito.
O SR. PLINIO POMPEU: – Senhor
Presidente, a propósito do discurso que pronunciei, a
4 do corrente, sôbre a Mensagem do Sr. Presidente
da República referente às refinarias de petróleo,
recebi do tenente coronel Mário Gomes da Silva,
Diretor da Companhia Siderúrgica Nacional, a
seguinte carta, que peço permissão para ler:
“Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1948.
Senhor Senador:
Em discurso proferido na 135ª sessão do
Senado Federal, e que tivemos oportunidade de
conhecer pela publicação no “Diário do Congresso”
de 4 do corrente, afirmou V. Exa., a propósito da
projetada instalação, no País, de algumas refinarias
de petróleo, que uma das firmas que se dispõem a
explorar o empreendimento “é altamente conceituada
nas altas esferas administrativas, a ponto de ter em
mãos o privilégio de contrato da escória de ferro de
Volta Redonda para a fabricação de cimento”

A afirmação é inexata, e, na formação
errônea que os apressamos em retificar, dando
assim, a V. Exa. o testemunho da elevada
consideração em que temos V. Exa., como alto
representante do povo, e, ainda, como cidadão
particular. A Companhia Siderúrgica Nacional não
concedeu nenhum privilégo sôbre a escória do Alto
Fôrno de Volta Redonda.
Ao contrário, tendo em vista o interêsse
demonstrado por diversos industriais, através de
consultas recebidas a respeito desse fornecimento,
decidiu a Companhia transformar em concorrência
pública a concorrência administrativa, que,
primeiramente, fôra aberta para aquele fim.
Nêsse sentido, foi publicado no “Diário
Oficial” de 18 de agôsto de 1948, à página 11.957,
da Seção I, o incluso edital, pelo qual a C. S. N.
comunicava aos interessados a abertura de
“concorrência pública para venda, mediante
contrato, de escória, granulada sêca produzida pelo
Alto Fôrno n. 1 da Usina Siderúrgica de Volta
Redonda, obedecidas as condições, constantes do
mesmo edital, que foi reproduzido nos principais
órgãos da imprensa desta capital; tendo sido mais
tarde publicados, igualmente, avisos chamando a
atenção dos interessados para a concorrência e
suas condições. Para melhor elucidar V. Exa. a
respeito, juntamos a esta carta alguns exemplares
dessas publicações. Neste ensejo nos felicitamos
pela oportunidade que se nos apresentou, de fazer
com que V. Exa. fique agora amplamente informado
do procedimento seguido pela Companhia,
excludente de qualquer idéia de monopólio ou
privilégio em assunto de tão grande interêsse para
a nova indústria que se pretende instalar no País,
sob o influxo da Usina de Volta Redonda”.
Sr. Presidente, não afirmei tenha sido dado
privilégio a determinada companhia, mas, sim, que
um dos concessionários da refinaria a instalar-se
em São Paulo era altamente conceituado, tanto que
teve em mãos um privilégio, que, entretanto, não
lhe foi oferecido.
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Verifica-se
pelas
informações
que
a
Companhia transformou em concorrência pública a
concorrência administrativa aberta para aquêle fim.
Acompanhando a citada carta, recebi, um
recorte do “Diário Oficial”, contendo o edital da C. S.
N., também publicado em diversos jornais.
Depreende-se
que
a
concorrência
administrativa foi transformada em publica, razão por
que me congratulo com a C.S.N., pelo alto conceito
que lhe mereceu, opinião pública, não concedendo
privilégio a determinadas firmas e, sim, abrindo
concorrência.
Valho-me da oportunidade de estar na tribuna
para fazer um apêlo ao Conselho Nacional do
Petróleo, no sentido de inspirar-se em tão nobre
exemplo, e proceder de maneira idêntica no caso
das refinarias que pretende entregar a certas
emprêsas particulares.
Não sei se a concorrência para exploração
dessas usinas foi pública ou administrativa; no caso,
porém, de ter sido administrativa, o Conselho
Nacional do Petróleo andaria bem acertado em
transformá-la em pública.
Quando a Mensagem do Senhor Presidente
da República chegar ao Senado e tivermos de tratar
do assunto, renovarei o apêlo ao Conselho Nacional
do Petróleo para que a exploração das referidas
usinas seja condicionada a concorrência pública; e
ao Chefe da Nação, no sentido de que tal
concorrência seja obedecida.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o
Senador Victorino Freire, terceiro orador inscrito.
(Pausa).
Não está presente.
Continua a hora do expediente. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, passa-se
à
ORDEM DO DIA
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Pinto Aleixo.
Francisco Gallotti.
Evandro Vianna.
Camilo Mercio.
Vergniaud Wanderley.
Attilio Vivacqua.
Filinto Müller.
Victorino Freire.

Dario Cardoso.
Durval Cruz.
Walter Franco.
João Villasbôas.
Vespasiano Martins. (13).
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Clodomir Cardoso.
Fernandes Távora.
Pereira Pinto.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Pedro Ludovico.
Salgado Filho.
João Câmara. (9).
O SR. DARIO CARDOSO (pela ordem): – Sr.
Presidente, peço a Vossa Excelência consulte a
Casa sôbre se dispensa de interstício o Projeto de
Lei da Câmara n. 105, de 1948, a fim de ser incluído
na Ordem do Dia da próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador Dario
Cardoso pede dispensa do interstício regimental para
que o Projeto de Lei da Câmara n. 105, dêste ano,
conste da Ordem do dia de amanhã. Trata-se da
proposição que dispõe sôbre a forma de pagamento
dos débitos civis e comerciais dos criadores e
reprodutores de gado bovino.
Os Senhores que aprovam o requerimento,
queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Continua a hora do expediente. (Pausa).
Mais nenhum Sr. Senador desejando usar da
palavra, passa-se à
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
n. 268, de 1948, que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Cr$ 15.000.000,00, para
construção de um navio “Destocador” ou
“Destocador-Serraria”, destinado à desobstrução dos
rios da Amazônia. (Com pareceres favoráveis, sob
ns. 1.064 e 1.065, respectivamente, das Comissões
de Constituição e Justiça, e de Finanças, o último,
com emenda).
(Pausa).
Não havendo quem queira usar da palavra,
encerro a discussão.
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Vai-se proceder à votação.
E aprovada a seguinte:
EMENDA

São sem debate aprovados, em discussão
única, os seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Ao projeto de Lei da Câmara n. 268, de 1948.
Nº 279 – 1948
Acrescente-se:
Art. – Os serviços de custeio e conservação do
Autoriza a á abertura, pelo Ministério da
navio correrão por conta da percentagem Educação e Saúde, do crédito especial de Cr$ ...
constitucional destinada ao plano de Valorização 5.322,00, para atender ao pagamento de gratificação de
Econômica da Amazônia.
magistério ao Professor Francisco Luiz da Silva Campos.
E’ aprovado, com o aditivo constante aceito, o
O Congresso Nacional decreta:
seguinte:
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a abrir
pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
especial de Cr$ 5.32;60 (cinco mil trezentos e vinte e
dois cruzeiros e sessenta centavos), para atender ao
Nº 268 – 1946
pagamento de gratificação de magistério, relativa ao
período de 29 de maio a 31 de dezembro de 1947,
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo conforme dispõe o Decreto-lei nº 2.895, de 21 de
Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito dezembro de 1940, modificado pelo de nº 8.315, de
especial de Cr$ 15.000,00, para construção de um 7 de dezembro de 1945, concedida a Francisco Luiz
navio
“destocador-serraria”,
destinado
a da Silva Campos, Professor Catedrático (F. N. D. –
U.B.), padrão M, do Quadro Permanente do
desobstrução dos rios da Amazônia.
O Congresso Nacional decreta:
Ministério da Educação e Saúde.
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a abrir
Art. 2º A presente Lei entrará em vigor na data
pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito da sua publicação.
especial de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
cruzeiros), destinado à construção de um navio
“Deslocador” ou “Destocador-Serraria” para o serviço
PROJETO DE LEI DA CÂMARA.
de desobstrução dos rios da Amazônia.
Art. 2º A construção de que trata o artigo
Nº 280 – 1948
anterior será feita mediante concorrência pública, na
conformidade das especificações elaboradas pelo
Autoriza a abertura, pelo Ministério da Educação
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais.
e Saúde, do crédito especial de Cr$ 26.000,00, para
§ 1º O Poder Executivo poderá, se houver atender ao pagamento de gratificação de magistério
conveniência, mandar construir navio em espécie devida ao Profesor Cláudio Ferreira de Melo.
nos Estaleiros da ilha do Viana, Patrimônio Nacional,
O Congresso Nacional decreta:
segundo as especificações estipuladas pelo órgão
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a abrir
técnico do Ministério da Viação.
pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito
§ 2º A Serraria e Oficinas podem ser especial de Cr$ 26.000,00 (vinte e seis mil
montadas em flutuantes à parte do navio, sem cruzeiros), para atender ao pagamento de
prejuízo da aplicação do crédito referido no artigo gratificação de magistério, relativa ao período de 1
anterior.
de maio de 1944 a 31 de dezembro de 1947,
Art. 3º A presente lei entrará em vigor na data conforme dispõe o Decreto-lei nº 2.895, de 21 de
de sua publicação, revogadas as disposições em dezembro de 1940, modificado pelo de nº 8.315, de
contrário.
7 de dezembro de 1945, concedida a Cláudio
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da Ferreira de Melo, Professor Catedrático (F. N. Q. –
Câmara nº 268, de 1948, vai à Comissão de U. B.); padrão M, do Quadro Permanente do
Redação.
Ministério de Educação e Saúde.
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Art. 2º Esta lei entrará em vigor em data de
Art. 3º A presente lei entrará em vigor na data
sua publicação.
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
contrário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 298 – 1948
Nº 286 – 1948
Autoriza a abertura pelo Ministério da Educação
O Congresso Nacional decreta:
e Saúde do crédito especial de Cr$ 3.048,40, para
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a abrir, atender a pagamento de gratificação de magistério do
pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito Professor Ruy Maurício de Lima e Silva.
especial de Cr$ 1.122,60 (mil cento e vinte e dois
O Congresso Nacional decreta:
cruzeiros e sessenta centavos), para atender a
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a abrir,
pagamento de gratificação de magistério relativa ao pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito
período de 7 de outubro a 31 de dezembro de 1945, especial de Cr$ 3.048,40 (três mil e quarenta e oito
conforme dispõe o Decreto-lei nº 2.895, de 21 de cruzeiros, e quarenta centavos), para atender ao
dezembro de 1940, modificado pelo de nº 8.315, de pagamento de diferença de gratificação de
7 de dezembro de 1945, concedida a José Furtado magistério relativa ao período de 31 de agôsto a 31
Simas, Professor Catedrático (F. N. A. – U. B.), de dezembro de 1946, conforme dispõe o Decreto-lei
padrão M, do Quadro Permanente do Ministério da nº 2.895, de 21 de dezembro de 1940, modificado
Educação e Saúde.
pelo de nº 8.315, de 7 de dezembro de 1945,
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua concedida a Ruy Maurício de Lima e Silva, Professor
publicação, revogadas as disposições em contrário. Catedrático (E. N. E. – U.B.), padrão M, do Quadro
Permanente do Ministério da Educação e Saúde.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Nº 292 – 1948
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Abre, pelo Ministério da Agricultura, o crédito
suplementar de Cr$ 9.000,00, para ocorrer ao
pagamento de gratificação de magistério ao
Professor Waldemar Ramos Lages.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Agricultura, o crédito suplementar
de Cr$ 9.000,00, (nove mil cruzeiros), ao orçamento
em vigor, Lei nº 162, de 2 de dezembro de 1947,
Anexo 16, como segue:
Verba 1 – Pessoal.
Consignação III – Vantagens.
04 – Departamento de Administração.
S-C 16 – Gratificação de magistério.
06 – Divisão do Pessol – Cr$... 9.000,00.
Art. 2º O crédito a que se refere o art. 1º é
destinado ao pagamento da gratificação de
magistério, a que faz jus o Professor Catedrático,
padrão M, da Escola de Agronomia Eliseu Maciel,
Waldemar Ramos Lage, no exercício de 1948.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 307 – 1948
Autoriza a abertura, pelo Ministério da
Educação e Saúde, do crédito especial de Cr$
66.000,00, para atender ao pagamento de gratificação
de magistério ao Profesor Adelino da Silva Pinto.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Educação, o crédito especial de
Cr$ 66.000,00 (sessenta e seis mil cruzeiros), para
atender ao pagamento de gratificação de magistério,
relativo ao período de 1º de janeiro de 1941 a 31 de
dezembro de 1946, conforme dispõe Decreto-lei nº
2.895, de 21 de dezembro de 1940, modificado pelo
de nº 8.315, de 7 de dezembro de 1945, concedida a
Adelino da Silva Pinto, Professor Catedrático (F. N.
F. – U. B.), padrão M, do Quadro Permanente do
Ministério da Educação e Saúde.
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Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data ra de Crédito Agrícola e Industrial, o financiamento,
da sua publicação.
agrícola de entre-safra, observado o que preceitua o
Decreto nº 4.360, de 5 de julho de 1942.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Art. 2º O resgate do financiamento de entresafras não poderá ser total nem parcialmente
Nº 325 – 1948
exigido antes de prazo coincidente com a
colheita, industrialização e venda dos produtos
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo da lavoura financiada, salvo quando o ciclo
Ministério da Educação, o crédito especial de... Cr$ vegetativo da referida lavoura e mais o tempo
100.000,00, para atender ao pagamento com a necessário à sua industrialização ultrapassem o
impressão dos Anais do VI Congresso Brasileiro de prazo máximo que a lei marca para vigência do
penhor agrícola.
Higiene.
Congresso Nacional decreta:
Art. 3º E’ parte integrante do financiamento de
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a abrir, entre-safras a soma despendida na aquisição de
pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito sementes, de adubos ou fertilizantes, de
especial de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), para instrumentos agrícolas, inclusive tratores, de
atender ao pagamento com a impressão dos Anais produtos químicos para industrialização de
do VI Congresso Brasileiro de Higiene.
reparação e aproveitamento da fábrica e tôdas as
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. demais inversões correlatas ou paralelas com a
fundação, tratamento, colheita, transporte e
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
industrialização da lavoura financiada, como também
das sêcas e remanescentes pendentes da safra
Nº 316 – 1948
anterior.
Art. 4º A industrialização a que se refere o art.
Revoga os Decretos-leis números 9:523, de 26 2º, é a que se processa nas indústrias agrícolas, em
de julho e 9.654, de 9 de agôsto, ambos de 1946, fábricas que são o centro das lavouras como a
que, respectivamente, regula a liquidação do câmbio mandioca, o milho, a cana de açucar e demais
destinado ao pagamento de importações e produtos do solo, cuja transformação se opere
no mesmo âmbito agrícola em que estes, se
estabelece multa para as liquidações fora do prazo.
Congresso Nacional decreta:
formarem.
Art. 1º São revogados os Decretos-leis nº
Art. 5º O limite mínimo a calcular para os
9.523, de 26 de julho de 1946, que regula a liquidação efeitos de financiamento de entre-safras, será de
de câmbio destinado ao pagamento da importação, e 60% (sessenta por cento) e o máximo, de 80%
o de nº 9.504, de 9 de agôsto de 1946, que (oitenta por cento) sôbre o preço corrente para o
estabelece multa para as liquidações que excederem produto pôsto no ponto de embarque de sua zona de
aos prazos estipulados no Decreto-lei nº 9.523.
origem.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Art. 6º E’ o Banco do Brasil S.A. autorizado
publicação.
a modificar o regulamento de sua Carteira de
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Crédito Agrícola e Industrial no sentido de
aplicar o disposto no Decreto-lei número 4.360,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
de 5 de junho de 1942, e o que dispõe a presente
Lei.
N. 191– 1948
Art. 7º A Carteira de Crédito Agrícola
e Industrial do Banco do Brasil S. A,
Autoriza o Ministério da Fazenda a contratar fará o financiamento a que se refere esta Lei,
com o Banco do Brasil S. A., o financiamento dentro de suas disponibilidades, e conforme
as garantias que institui o seu Regulamento,
agrícola de entre-safras.
Congresso Nacional decreta:
a produtores e agricultores, sem embargo
Art. 1º E’ o Ministro de Estado dos Negócios de haverem, ou não, requerido, ou obtido,
da Fazenda autorizado a contratar, com o os favores da Lei nº 209, de 2 de janeiro de
Banco do Brasil S. A., por intermédio de sua Cartei- 1948.
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Art. 8º E’ o Poder Executivo autorizado a
realizar operações de crédito com o Banco do Brasil
S. A., através da Carteira de Crédito Agrícola e
Industrial, para a execução da presente Lei.
Art. 9º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Sobem à sanção os
projetos de leis da Câmara ns. 297 – 280 – 286 –
292 – 298 – 307 e – 325. Os de números 316 e 191
vão à Comissão de Redação de Leis.
Discussão preliminar (art. 135, do Regimento)
do Projeto de Lei do Senado nº 15, de 1948, que
regula a concessão de pensão às viúvas dos
veteranos das campanhas do Uruguai e Paraguai.
(Com Parecer nº 1.080, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade).
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se à votação.
O parecer da Comissão de Constituição e
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
E’ considerado constitucional o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 15 – 1948
Regula a concessão de pensão às viúvas dos
veteranos das campanhas do Uruguai e Paraguai.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A pensão concedida às viúvas dos
veteranos das campanhas do Uruguai e Paraguai
pelo parágrafo único do art. 1º do Decreto-lei nº
1.541, de 25 de agôsto de 1939, reverterá, por morte
das beneficiárias, às suas filhas solteiras.
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei do
Senado nº 15, de 1948, vai à Comissão de Finanças
para se manifestar sôbre o mérito.
Está esgotadas a matéria da Ordem do Dia.

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão, designando para a de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
Votação, em 1ª discussão, do Projeto de Lei
do Senado, nº 23, de 1948, (oriundo da Comissão
Mista de Leis Complementares), que define os
crimes de responsabilidade e regula o respectivo
processo e julgamento; com emendas de plenário e
da Comissão de Constituição. (Com pareceres ns.
942 e 1.108, da mesma Comissão).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
n. 288, de 1948, que abre ao Poder Judiciário o
crédito suplementar de Cr$ 33.200,00 para
pagamento de gratificação de representação a
Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Sergipe. (Com pareceres favoráveis, sob ns. 1.098 e
1.099, respectivamente, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças)
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
n. 333, de 1948, que concede o auxílio de Cr$
200.000,00 ao Instituto Geográfico e Histórico do
Amazonas. (Com pareceres favoráveis, sob os ns.
1.113 e 114, respectivamente, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
n. 290, de 1948, que abre, ao Poder Judiciário, o
crédito suplementar ao pagamento de gratificação de
representação; aquisição de móveis e aluguel de
casa pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina. (Com pareceres favoráveis, sob ns. 1.096;
e 1.097, respectivamente, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara n.
299, de 1948, que abre, ao Poder Judiciário, o crédito
suplementar de Cr$ 15.400,60, para ocorrer ao
pagamento de alugueres do prédio onde funciona o
Tribunal Regional de Sergipe. (Com pareceres
favoráveis sob ns. 1.100 e 1.101, respectivamente, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
n. 291, de 1948, que abre, ao Poder Judiciário
o crédito especial de Cr$ 27.300,00, para pagamento
a membros do Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo, em 1947. (Com pareceres favoráveis,
sob números 1.094 e 1.095, respectivamen-
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te; das Comissões de Constituição e Justiça e, de
Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
n. 294, de 1948, que abre, ao Poder Judiciário; o
crédito especial de Cr$ 35.200,00 para ocorrer, ao
pagamento de gratificação de representação aos
membros do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.
(Com pareceres favoráveis; sob ns. 1.092 e 1.093,
respectivamente, das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
n. 289, de 1948, que abre, ao Poder Judiciário o
crédito suplementar de Cr$ 46.800,00 para ocorrer
ao pagamento de gratificação de representação a
membros do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da
Paraíba. (Com pareceres favoráveis, sob ns. 1.090 e
1.091, respectivamente, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças).
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo n. 11, de 1948, que aprova o Acôrdo
sôbre Transportes Aéreos entre o Brasil e o Reino
dos Países Baixos. (Com pareceres favoráveis, sob
ns. 1.104, 1.105 e 1.106, respectivamente, das
Comissões de Constituição, e Justiça, de Relações
Exteriores e de Viação e Obras Públicas).
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo n. 27, de 1948, que mantém a, decisão do
Tribunal de Contas de 12 de setembro de 1947, que
recusou registro ao têrmo de ajuste celebrado em 17
de julho de 1947, entre o Departamento
Nacional
de
Obras
de
Saneamento
do
Ministério da Viação e Obras Públicas e a
firma “CEARTEC”. (Com pareceres favoráveis,
sob
ns.
1.088
e
1.89,
respectivamente,
das Comissões de Constituição e Justiça
e de Finanças).

Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo n. 29, de 1948, que autoriza o Tribunal de
Contas a registrar o contrato celebrado entre a
Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos do
Distrito Federal e José Augusto de Oliveira, para
arrendamento de lojas, nesta Capital. (Com
pareceres ns. 1.086 e 1.087, respectivamente, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças,
o primeiro, favorável, e o segundo, contrário).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
n. 105, de 1948, que dispõe sôbre a forma de
pagamento dos débitos civis e comerciais de
criadores e reprodutores de gado bovino. (Com
pareceres ns. 1.129 e 1.130, respectivamente, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças,
favoráveis às emendas de Plenário e com
declaração de voto do Senador Salgado Filho).
Discussão única do veto n. 41, de 1948,
oposto pelo Prefeito do Distrito Federal ao Projeto n.
106, de 1948, da Câmara dos Vereadores, que
manda se denomine “Rua Magarino Torres” o trecho
da Estrada Velha da Tijuca, compreendendo entre o
final da rua Conde de Bonfim e a primeira interseção
feita pela avenida Tijuca. (Com parecer n. 1.116, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela rejeição do
veto).
Discussão única do veto n. 54, de 1948,
opôsto pelo Prefeito do Distrito Federal ao Projeto de
Lei Municipal n. 95-A, de 1948, que institui o Sêlo de
Cooperação Popular, de Cr$ 0,50 (cinquenta
centavos) a ser cobrado em todos os ingressos
vendidos pelas casas de diversões e pelo Jóquei
Clube. (Com parecer número 1.117, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela rejeição do veto).
Levanta-se a sessão às 15 horas e 20
minutos.

143ª Sessão em 14 de Outubro de 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14,30 horas comparecem os Srs. Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Magalhães Barata.
Augusto Meira.
Evandro Vianna.
Mathias Olympio.
Plínio Pompeu.
Olavo Oliveira.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Novais Filho.
Etelvino Lins.
Apolônío Sales.
Cicero de Vasconcelos.
Ismar de Góes.
Góes Monteiro.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Santos Neves.
Sá Tinoco.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Mello Vianna.
Rodolfo Miranda.
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
Roberto Glasser.
Ivo d’Aquino.
Lúcio Corrêa.
Ernesto Dornelles. (34).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
34 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da
ata.
O SR. 4º SECRETARIO (servindo de 2º) procede
à leitura da ata da sessão anterior, que, posta em
discussão, é sem debate aprovada.
O SR. 1º SECRETARIO lê o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGENS
Nº 266 – 1948
Excelentíssimo senhor Presidente do
Senado Federal:
Tenho a honra de acusar o recebimento e
de agradecer a Mensagem de Vossa Excelência
nº 242, de 6 do corrente, acompanhada de
autógrafo de Decreto Legislativo nº 30, de
1948.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1948. –
EURICO G. DUTRA.
– Inteirado.
Nº 267 – 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do
Senado Federal:
Havendo sancionado o Decreto do
Congresso Nacional que autoriza a abertura,
pelo Ministério da Guerra, de crédito especial
para despesas com a conclusão da Carta
Geográfica do Estado de Mato Grosso, tenho a
honra de restituir a Vossa Excelência dois dos
respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1948. –
EURICO G. DUTRA.
– Ao Arquivo.
Nº 268 – 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do
Senado Federal:
Havendo sancionado o Decreto do
Congresso Nacional que autoriza a abertura,
pelo Ministério da Guerra, de crédito especial
para pagamento de indenizações, tenho a
honra de restituir a Vossa Excelência dois dos
respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1948. –
EURICO G. DUTRA.
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Nº 269 – 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nacional que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Agricultura, de crédito especial para intensificação da
campanha contra a môsca do fruto, tenho a honra de
restituir a Vossa Excelência dois dos respectivos
autógrafos.
Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1048. –
EURICO G. DUTRA.
– Ao Arquivo.
Nº 210 – 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nacional que autoriza a abertura, pelo Ministério das
Relações Exteriores, de crédito especial para
pagamento de despesas realizadas durante a visita
do Governador Geral do Canadá ao Brasil, tenho a
honra de restituir a Vossa Excelência dois dos
respectivos autógrafos. 1948. – EURICO G. DUTRA.
Rio de Janeiro, 12 de outubro de – Ao Arquivo.
Nº 271 – 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nacional que aprova o plano de aplicação de
recursos orçamentários atribuídos ao Conselho
Nacional do Petróleo, no exercício de 1948, tenho a
honra de restituir a Vossa Excelência dois dos
respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1948. –
EURICO G. DUTRA.
– Ao Arquivo.
Telegramas:
Do Sr. Alvaro Dias e outros, membros da
Câmara dos Vereadores do Distrito Federal,
lamentando ter esta aprovado requerimento de
protesto contra palestra radiofônica do Senhor
Prefeito Angelo Mendes de Morais.
– Inteirado.
Do Sr. João Teixeira e outros, Deputados
pelo P.S.D. e U.D.N. à Assembléia Legislativa
do
Estado
de
Alagoas,
protestando
contra
ocorrências
verificadas
em
Manguaba, naquele Estado, por ocasião de recentes
eleições.
– Inteirado.

Ofícios:
Do Sr. Secretário da Presidência da
República, restituindo autógrafos do decreto do
Congresso Nacional que dispõe sôbre o pagamento
de diferença de vencimentos aos professôres civis
vitalícios com honras militares, dos estabelecimentos
de
ensino
do
Exército,
em
virtude de, sôbre os mesmos, não se
haver
manifestado
o
Sr.
Presidente
da
República.
– A promulgação.
Da Câmara dos Deputados:
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex.ª, para
os devidos fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei
nº 23-B, de 1948, que dá nova redação ao art. 46, do
Regulamento da Escola Naval, que dispõe sôbre o
julgamento
da
aptidão para o oficialato dos alunos do Curso Prévio
e do 1º e 2º anos do Curso Superior.
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex.ª os
meus
protestos
de
elevado
aprêço
distinta consideração.
Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1948. –
Getulio Moura, 2º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 404 – 1948
Dá nova redação ao art. 46 do Regulamento
da Escola Naval, que dispõe sôbre o julgamento da
aptidão para o oficialato das alunos, do Curso Prévio
e do 1º e 2º anos do Curso Superior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São abolidos os julgamentos
por unanimidade e de consciência, de que
tratam
os,
arts.
103
e
106
do
Regimento Interno da Escola Naval.
§ 1º Quando o julgamento da aptidão
para
o
oficialato
fôr
feito
em
dois
turnos, o segundo consistirá apenas em
notas
destinadas
à
classificação
dos
alunos.
§ 2º Para os alunos do último ano dos diversos
cursos só haverá a votação do segundo turno, na
forma do parágrafo anterior.
Art. 2º Os julgamentos de aptidão para
o oficialato, feitos a partir de 1946, deverão
ser revistos, a fim de se ajustarem aos
preceitos
desta
lei,
exceto
para
alunos
que,
mediante
processo
regular,
tenham
sido
desligados
por
professarem ideologia contrária ao regime vigente no
país.
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Art. 3º Embora secreto, o julgamento deverá
ser motivado e dele caberá recurso para o Ministro
da Marinha e o Presidente da República.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em
contrário.
– A imprimir.
São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres:
PARECER

síveis causas de desassossêgo social dos meios
ferroviários.
Nessas condições, somos de opinião que,
encarando o problema sob o prisma que lhe compete
encarar, a Comissão de Viação e Obras Públicas
andaria acertadamente, manifestando-se igualmente
pela aprovação do projeto ora em estudo.
Êste é o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 13 de outubro de
1948. – Henrique de Novaes, Presidente. – Ernesto
Dorneles, Relator. – Ribeiro Gonçalves. – Euclydes
Vieira. – Francisco Gallotti.

Nº 1.143 – 1948

PARECER

Da Comissão de Viação e Obras Públicas
sôbre o Projeto de Lei da Câmara n° 172, de 1948.
Relator: Sr. Ernesto Dornelles.
O Projeto nº 172, de 1948, da Câmara dos
Deputados tem por objeto a regularização de débitos
da União para com as Estradas de Ferro de sua
propriedade arrendada aos Estados do Rio Grande
do Sul e Minas Gerais, e à “Great Western of Brazil
Railway”.
Segundo
ampla
documentação
que
acompanha o processo na qual se destacam
pareceres do Departamento Nacional de Estradas de
Ferro, Ministério da Fazenda e da Viação,
Comissões da Câmara dos Deputados e do Senado,
está suficientemente demonstrado que o govêrno
federal deve efetivamente a essas emprêsas, as
várias parcelas consignadas no projeto, e
coincidentes com os dados registrados naquele
primeiro Departamento, isto é, o Departamento
Nacional, de Estradas de Ferro.
Pela natureza e importância do assunto que
encerra foi o projeto exaustivamente estudado na
Comissão de Finanças do Senado, onde mereceu
aprovação o bem fundamentado e concludente
parecer favorável à sua aprovação oferecido pelo
autorizado relator. Do mesmo modo opinou a douta
Comissão de Constituição e Justiça.
Conhecidas como são as dificuldades em que
se debatem nossas Estradas de Ferro, não se
poderá deixar de reconhecer a necessidade, e
também a urgência do pagamento dessas
divisas, não só para a melhoria do nosso precário
serviço de transportes, como para afastar pos-

Nº 1.144 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre
o Projeto de Lei da Câmara, n. 113, de 1948.
Relator: Sr. Etelvino Lins.
Pelo Projeto n. 113, de 1948, da Câmara dos
Deputados, fica o Tribunal de Contas autorizado a
registrar
o
têrmo
de
contrato
celebrado
entre o Govêrno Federal, por intermédio do
Ministério da Agricultura, e o Sr. Anísio
Martins Maia e sua mulher, para a construção, em
terras dêstes, no Estado do Piauí, de um campo de
irrigação, estando as obras orçadas em 330 mil
cruzeiros.
Negou registro o Tribunal de Contas ao
contrato sob o fundamento de não ter sido feito o
empenho da despesa, o que levou o Sr. Presidente
da República a submeter o caso à consideração do
Congresso, para os fins do art. 77, § 1º da
Constituição de 18 de setembro.
A exposição de motivos apresentada pelo Sr.
Ministro da Agricultura e que acompanha a
Mensagem Presidencial, esclarece perfeitamente o
assunto, como bem salientaram as Comissões de
Constituição e Justiça e Tomada de Contas da
Câmara dos Deputados.
Pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, em 8 de julho de 1948. –
Waldemar Pedrosa, Presidente em exercício. –
Etelvino Lins, Relator. – Aloysio de Carvalho. – Lúcio
Corrêa. – Ferreira de Souza, ressalvado o exame da
data do empenho na Comissão de Finanças. – Arthur
Santos, de acôrdo com o Senador Ferreira de Souza.
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PARECER
Nº 1.145 – 1948
Da Comissão de Agricultura Indústria e
Comércio, sôbre o Projeto de Lei da Câmara,
número 113, de 1948.
Relator: Sr. Walter Franco.
O Tribunal de Contas negou registro ao
contrato celebrado entre o Govêrno Federal por
intermédio do Ministério da Agricultura e o Senhor
Anísio Martins Maia e sua mulher, para ser
construído, em sua propriedade no Estado do Piauí,
um campo de irrigação, orçado os trabalhos em
30.000 cruzeiros.
Não tendo sido feito o empenho da despesa
pelo Ministério da Agricultura, o Sr. Presidente da
República submeteu à consideração do Congresso
Nacional anteprojeto de lei que autoriza registro do
têrmo do contrato referido.
O assunto está esclarecido na Mensagem
Presidencial e o referido projeto de lei aprovado pela
Comissão de Tomadas de Contas da Câmara.
Assim, somos pela aprovação do citado
projeto.
Sala das Comissões, em 12 de outubro de
1948. – Teixeira Pinto, Presidente. – Walter Franco,
Relator. – Novaes Filho.
PARECER
Nº 1.146 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 251, de 1948.
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho.
O Projeto de Lei nº 507-48, da Câmara dos
Deputados, incorpora três parágrafos ao art. 301 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto nº 5.452, de 1 de maio de 1943.
Como se sabe, o art. 301 da Consolidação
veda o trabalho no sub-solo aos menores de vinte e
um anos e aos maiores de cinquenta anos.
A alteração agora preconizada, pelo acréscimo
dos referidos parágrafos, é no sentido de:
a) permissão do trabalho no sub-solo aos
maiores de dezoito anos, até vinte e um anos,
mediante autorização médica, observadas condições
de robustez física e normas de higiene e segurança
do trabalho. Da permissão são, entretanto,
excluídas certas modalidades de trabalho, especi-

ficadas, desde que o menor não tenha prévio estágio
de preparo profissional (§ 1º);
b) permissão aos alunos das escolas de
aprendizagem
de
mineração,
durante
o
curso e depois de habilitados com a carta
de ofício, das tarefas proibidas na forma do item
anterior;
c) aproveitamento em serviços auxiliares, na
superfície,
dos
menores
de
dezesseis
a dezoito anos, incompletos, estranhos às
escolas
de
aprendizagem,
a
critério
da
autoridade competente em higiene e segurança do
trabalho.
Do ponto de vista constitucional nada
há a opor. O art. 157 da atual Constituição
inclui, entre os preceitos a que devem
obediência
a
legislação
do
trabalho
e
a de previdência social, a proibição do
trabalho a menores de quatorze anos. A
modificação proposta não ofende essa norma,
porquanto fixa em dezesseis anos o limite mínimo de
idade, e ainda assim para serviços auxiliares, na
superfície, estabelecendo, outrossim, condições e
restrições, quanto à saúde individual e à natureza
das tarefas, que bem se conciliam com o outro
mandamento constitucional, relativo à higiene e
segurança do trabalho, constante do item 8 do
mesmo artigo.
Sôbre á necessidade ou vantagens da
alteração proposta dirá a Comissão de Trabalho e
Previdência Social.
Sala da Comissão, em 31 de agôsto de 1948.
– Waldemar Pedrosa, Presidente. – Aloysio de
Carvalho, Relator. – Lúcio Corrêa. – Olavo Oliveira. –
Etelvino Lins. – Arthur Santos. – Ferreira de Souza. –
Vergniaud Wanderley.
PARECER
Nº 1.147 – 1948
Da Comissão de Trabalho e Previdência
Social, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 251, de
1948.
Relator: Sr. Hamilton Nogueira.
O Projeto de Lei nº 507-1948, da Câmara dos
Deputados,
resultou
de
uma
Mensagem
do
Sr.
Presidente
da
República,
solicitando
ao
Congresso
o
acréscimo
de três parágrafos ao art. 301 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De-
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creio-lei nº 5.452, de 1 de maio de1943.
Acompanha a Mensagem uma Exposição de
Motivos do Ministro do Trabalho, Industrias e
Comércio, que se resume na repetição das razões
contidas no Memorial que lhe foi enviado pela
Confederação Nacional da Indústria, sugerindo a
expedição de uma medida legislativa que permita o
trabalho no sub-solo aos menores de 21 anos.
Discutido e aprovado na Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei teve a seguinte redação
final:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 301 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1
de maio de 1943, é acrescido nos seguintes
parágrafos:
“§ 1º O trabalho no sub-solo será permitido a
homens de dezoito a vinte e um anos de idade e
munidos de autorização médica, observadas as
condições de higiene e segurança do trabalho e a
proibição de não realizarem tarefas, tais como:
tiradores da rocha com alavancas, broqueiros,
choqueiros, muiçalheiros, carreiros, feitores, trabalho
nas turmas de escoramento e ventilação e
acionadores de guincho, sem o prévio estágio de
preparo profissional”.
“§ 2º Os alunos das escolas de aprendizagem
de mineração, durante o curso e depois de
habilitações com a carta de ofício, não se acham
incluídos na proibição de que trata o parágrafo
anterior”.
“$ 3º Os menores de dezesseis a dezoito
anos, incompletos, estranhos às escolas de
aprendizagem, poderão a critério da autoridade
competente em higiene e segurança do trabalho, ser
aproveitados nos serviços auxiliares, na superfície”.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Ouvida a Comissão de Constituição e Justiça
do Senado, o ilustre Senador Aloysio de Carvalho,
Relator, opinou pela constitucionalidade do Projeto
de lei em questão no que foi acompanhado pelos
demais membros da Comissão.
Apoia-se o nobre Senador Aloysio de Carvalho
no art. 137 da Constituição vigente, que inclui, entre
os preceitos que devem orientar a legislação do
trabalho e a de previdência social, a produção do
trabalho a menores de quatorze anos, mas acentua,
no entanto, que, “sôbre a necessidade ou

vantagens da alteração proposta dirá a Comissão de
Trabalho e Previdência Social”.
Se entramos no mérito do assunto
verificaremos que, sob qualquer ponto de vista por
que seja encarado, o trabalho de menores no
subsolo, não é possível aceitar-se a modificação do
art. 301 da Consolidação das Leis do Trabalho,
proposta pela Confederação Nacional de Indústria.
E’ evidente que, quando estão em jogo os
interesses das emprêsas e o dos empregados devese procurar uma conciliação possível, mas nunca
com o sacrifício da saúde e da vida dêstes últimos.
Ora, se o Projeto de Lei que estamos estudando fôr
aprovado, o Senado cometerá um êrro de
conseqüências as mais funestas para a integridade
física dos que labutam no subsolo.
Vejamos os diversos aspectos da questão.
Idade. Se é verdade que a Constituição
assinala como limite mínimo para o trabalho de
menores a idade de quatorze anos, não é menos
verdade que no item XX, do art. 157, o trabalho em
indústrias insalubres não é permitido a mulheres e a
menores de dezoito anos.
Por outro lado nem tôdas as indústrias
insalubres são do mesmo grau, variando de acôrdo
com a sua própria natureza e com as condições dos
ambientes de trabalho. Por isso é que a Constituição
estabelece
o
limite
mínimo
de
dezoito
anos para essas modalidades de indústrias
o que não quer dizer que em todas elas
possam trabalhar menores que tenham atingido essa
idade.
No intuito de conhecer os fundamentos
jurídicos que serviram para a formulação do art. 301
da Consolidação das Leis do Trabalho, solicitamos
do Sr. Luiz Augusto do Rego Monteiro o seu
precioso depoimento, pois foi S. Exa., que
ocupava na época o cargo de Diretor do
Departamento
Nacional
do
Trabalho,
um
dos que mais cooperaram na elaboração das leis
trabalhistas.
Na minuciosa explicação que teve a gentileza
de enviar-nos, diz o Senhor Rêgo Monteiro:
“Não resta dúvida, com efeito, que ao
redigirmos o art. 301 da Consolidação das Leis do
Trabalho, tinhamos plena ciência de que o conceito
de menor para os fins de tutela do respectivo
trabalho, em nossa legislação, compreendia os
jovens entre 14 e 18 anos na conformidade das
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convenções internacionais do trabalho, concernentes
à idade mínima de trabalho na indústria e ao trabalho
noturno dos menores (Washington – 1919) e
ratificadas pelo Brasil pelo Decreto nº 423, de 12 de
novembro de 1935.
"Não ignorávamos, entretanto, e antes
constituia objeto de nossas preocupações, no
propósito do aperfeiçoamento do Direito do Trabalho,
entre nós, que um movimento universal se
processava com tendência favorável à elevação do
nível de idade até então estipulado para a admissão
dos menores ao trabalho, conforme aliás deliberado
na revisão a que foi submetida a Convenção de.
Washington em 1937 na Conferencia de Genebra,
quando ficou estatuida, em 15 anos a idade mínima
de trabalho.
"Semelhante tendência ou aspiração, de
afastar os menores de uma prematura exploração de
suas energias físicas com detrimento de sua própria
formação intelectual e profissional e em prejuízo do
pleno emprego dos trabalhadores adultos, veio
progressivamente adquirindo consenso geral, até
encontrar a sua fórmula consagradora na Resolução
votada com o nosso apôio na Conferência de Paris,
em 1945.
Ao formularmos, ademais, o questionário
art. 301, da Consolidação das Leis do Trabalho, não
nos havíamos, por certo, olvidado do compromisso
que assumiramos, em nome do Govêrno Brasileiro,
na Conferência de Havana, em 1939, quando
votamos a "Resolução sôbre as condições do
trabalho dos menores", na qual ficou previsto que
para emprêgos particularmente perigosos à vida, à
saúde e à moralidade dos menores fôssem fixados
limites superiores de idade, incumbindo às
autoridades administrativas a determinação de quais
seriam êsses trabalhos perigosos para os
trabalhadores:
"Independientemente de la elevacion general,
por encima de los 14 anos, de la edad de admisión a
um empleo assalariado; debeâ rán fijarse limites de
edad superiores par a admisíón de los menores a los
empleos que, por su naturaleza e las condiciones em
que se cumplen, presentan peligros particulares para
la vida, la salud e la moralidade del menor.

El nivel de edad deberá fijarse tenendo en
cuenta, en cada caso, el grado del riesgo y los
elementos necessários para vencerlo. A fin de seguir
el ritmo de la evolución constante del progreso y del
desarrollo de la industria moderna, se deberá dar
autoridad al organismo administrativo competente
para investigar y determinar cuáles son los trabajos
especialmente peligrosos para los menores
trabajadores". (Segunda Conferência dle Trabajo de
los Estados de América, miembros de la
Organización Internacional del Trabajo – La Habana
1939. – Actas de las sesiones – Montreal 1941; pág.
292).
Tal o critério ou fundamento jurídico que nos
autorizou a adotar a restrição ou limitação de idade
estabelecida no citado art. 301 da Consolidação das
Leis do Trabalho, diante das clamorosas condições
que encontrávamos nas minas de subsolo, no nosso
País, quer na região do ouro em Minas Gerais, como
também nas jazidas carboníferas de S. Jerônimo e
Butiá, no Estado do Rio Grande do Sul; e que,
veementemente,
contra-indicavam
qualquer
participação de menores, ainda que de idade
superior a 18 anos, nos trabalhos de extração
subterrânea dos respectivos minérios.
2. Pretende-se justificar a redução do limite
mínimo de idade para o trabalho de menores nas
indústrias de mineração, no subsolo, argumentandose com a legislação estrangeira que permite, em
vários países, a admissão de menores de 16 anos.
Assim, na sua Exposição de Motivos, refere-se o Sr.
Ministro do Trabalho, Sr. Morvan de Figueiredo, à
"legislação internacional que fixa, em geral, a idade
mínima do trabalho dos menores nas minas, em
subsolo, em 16 anos de idade, com exclusão da
U.R.S.S. e do Estado da Pensilvânia, cujo limite
atinge 18 anos, assim mesmo executando os alunos
das escolas mineiras".
Poderia o Sr. Ministro do Trabalho
reunir outros exemplos para acentuar a divergência
de ordem legislativa, na esfera internacional,
em relação aos trabalhos no subsolo, reportando-se,
por exemplo, aos relatórios da Conferência
Internacional do Trabalho realizada em Paris,
em 1945, onde encontraria as seguintes
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informações: "L'echelle des áges s'étale de 14 ans
dans quelques pays miniers: Belgique, France (sauf
certains travaux), Royaume-Uni, à 15 ans en Gréce,
dans I'Inde et en Pologne (18 pour diverses
opérations); à 16 ans dans les Etats australiens (17
ans dens I'Etat de Victória), au Luxembourg, au
Méxique, en Suéde et dans I’Union Sud-Africaine; à
18 ans en Argentine, au Chili, aux Etats-Unis, en
Finlande, en Norvége, aux Pays-Bas, ou Perou, au
Portugal, en Suisse, en Turquie, en URSS et au
Venezuela et à 21 ans ou Brésil, en autorisant
toutefois pendante la guérre que les fils de mineurs
descendent au fond à partir de 18 ans sous
surveillance speciale. A I'intérleur d'un méme pays
ou it existe des pouvoirs locaux compétents pour
réglementer ce sujet les divergences sont parfois
mussi accentuéls: au Canadá, l'échelle des áges
d'admission aux travoux souterrains s'étale de 15 ans
dans le Quebec, à 16 ans dans le NouveauBrunswick, à 17 ans dans I'Alberte (21 ans pour la
manoeuvre des appareils de levage), às 18 ans dans
le Colombie britannique, le Manitoba, la Nouvelle
Ecosse (dans les mines de charbon, 16 ans dans les
mines de métaux), I'ontarlo (20 ans pour certaines
opérations) et dans la Sachatckervan (16 ans dans
les mines de charbon)" – (Conférence Internationale
du Travail, 27 ème Session. Paris. 1945. Compte
Rendú, pg. 63).
Essas divergências, longe de servirem de
argumentos favoráveis à modificação do art. 301,
servem, ao contrário para reforçá-lo. E o fazem, por
isso que os diferentes limites de idade não foram
fixados tendo em vista, primeiramente, a defesa do
menor que trabalha, mas sim o crescimento
momentâneo da produção, tal como aconteceu na lei
de emergência, durante a guerra, elaborada a pedido
da (Confederação de Mobilização Econômica, ou a
solução do problema do desemprego, como tem
acontecido em alguns países da Europa.
Ora, pelos argumentos que vamos apresentar
e discutir ver-se-á que o art. 301 não deve ser
modificado. Ele é o resultado de estudos de
ordem biológica, de vários inquéritos higiênicos
realizados nas minas de ouro e de carvão
diais intensamente exploradas no Brasil, e tendo
sempre como objetivo fundamental a preven-

ção de doenças graves que possam afetar os
menores que trabalham no subsolo.
Analizando-se os diferentes relatórios da
Conferência Internacional do Trabalho, de 1945,
chega-se à conclusão de que o Brasil antecipou-se,
na limitação de idade dos menores que trabalham
em
industrias
insalubres,
aos
princípios
estabelecidos na Conferência de Paris, no sentido de
ser reduzido e mesmo extinto, quando possível, o
trabalho de menores, e a elevação do limite de 18
anos, fixado na legislação de alguns países
europeus para a admissão ao serviço de algumas
indústrias insalubres e perigosas.
O dr. Rêgo Monteiro na exposição que me
enviou, faz uma síntese perfeita das deliberações
tomadas na Conferência "Internacional do Trabalho,
já, referida.
Assim escreve S. Exa.:
"Apreciando, ainda, as tendências sociais a
que acabamos de aludir, vemos que longe de
receberem contestação das mais modernas
concepções de Política Social, mereceram, ao
contrário, sua solene confirmação na Conferência
Internacional do Trabalho, realizada em Paris,
em novembro de 1945, com o voto de todos os
povos cultos, expressado pelos delegados dos
governos e pelos representantes das classes de
empregadores e trabalhadores, no sentido da ideal
supressão do trabalho dos menores ou, ao menos,
da fixação de níveis mínimos, os mais altos
possíveis, de admissão ao emprêgo, níveis
êsses variáveis, ascendentemente; na direta
proporção
da
perigosidade
das
atividades
respectivas:
"La Conférence reconnait à nouveau son
obligation relative, á la suppression du traivail des
enfants et, convaincuo qu'il ets dans I'interêt
des enfants, pouassurer la bonne preparation deleur
avenir, de fixer I'âge mininum d'admission au
niveau leplus haut possible dans toutes les
categories d'emploi. "Conférence Internationale
du Travail – 27 ème session. – Paris, 1945 – Compte
Rendu des travaux. – Genóve – 1946. – pág.
512).
Tomando
ainda
mais
explícito
o
seu
pensamento,
a
Conferencia
de
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Paris observou que o limite de 18 anos, até
então admitido, como nível superior, dentro do
"standard" mínimo de admissão dos menores ao
emprêgo, deveria ser considerado como Limite
realmente mínimo, em se tratando de trabalhos
perigosos, onde outros níveis superiores de
idades deveriam ser estatuídas, em ajustamento ao
correspondente grau de perigo físico ou
moral a que estariam expostos os jovens
trabalhadores:
"En ce qui concerne les travaux quí, por
leur nature ou par les conditions dans lesquelles ils
sont accomplis; sont dangereux pour la vie, la
santé ou la moralité des enfants ou des adolescents
qui y sont occupés, il y aurait lieu de fixer un âge
supérieur à I'age minimum général, comme le
requièrent les dispositions de la convention sul l'âge
minimum (industrie) (revisée), et des conventions
sul l'âge minimum (travaux non industrials) 1932 e
1937, et en procédant à la fixation de l'âge il
conviendrait:
c)
–
pour
les
autres
travaux
dangereux, d'ajuster le niveau de l'âge minimum au
degré de danger physique ou moral qu'ils
comportant pour les jeunes travailleurs, afin d'assurer
une protection suffisante, sans perdra de vie
l'objectiff de dix-huit ans au moins comme âge
minimum".
(Compte rendu, cit. pag. 13).
3. Não basta, para permitir a entrada
nas minas a menores de 18 anos, que o
laudo médico os considere sadios. O grau de
sanidade fisica assinalado não significa resistência
igual à de adultos. Os rapazes de dezoito anos
estão ainda em periodo de crescimento. O seu
organismo ainda não atingiu a plenitude de
desenvolvimento. O equilibrio glandular e neurovegetativo ainda não se completou. Os seus órgãos
de defesa não atingiram ainda a sua completa
potencialidade. Os seus músculos ainda não têm
resistência igual à dos músculos das pessoas
adultas.
Por essas razoes é que a fadiga
patológica
aparece
mais
rapidamente
nos
operários
jovens
e
a
incidên-

cia da tuberculose é neles mais freqüente.
Se a tarefa de mineração no subsolo é tão
rude, a ponto da Consolidação das Leis do Trabalho
impor a redução do número de horas, de oito para
seis, redução essa admitida universalmente, como
se poderá pensar em permitir o mesmo trabalho a
organismos
ainda
não
suficientemente
desenvolvidos?
Dir-se-á que os menores estão excluídos de
certas funções. Mas, mesmo afastando-se dos
serviços mais pesados, o que.é certo é que as
condições dos ambientes, das minas são altamente
prejudiciais a organismos ainda não adaptados às
bruscas
modificações
de
temperatura;
de
movimentação e de umidade do ar verificados nos
inquéritos feitos nas nossas minas de ouro e de
carvão.
Por outro lado, no que diz respeito à
aprendizagem há uma contradição no Projeto de Lei:
Se aos maiores de 18 anos, fica proibido o exercício
das principais funções dos trabalhadores das minas,
de que adianta a aprendizagem em ambientes tão
insalubres? Melhor seria fazê-la teoricamente, ao
tempo, em que, realizando os trabalhos de
superfície, complementares aos de mineração,
esperassem a idade adequada para o exercício de
árdua profissão de operários de minas.
4. Condições do Trabalho nas Minas. Inquérito
realizado pelo Ministério da Agricultura.
Há dez anos, aproximadamente, foram feitas
várias inspeções nas minas de ouro e de carvão do
Brasil, a fim de que fôssem verificadas as condições
do meio e aplicadas as medidas capazes de
prevenir, ou pelo menos de reduzir a ocorrência de
acidentes graves e a incidência de doenças que
afetam, freqüentemente, os operários que trabalham
no subsolo.
A primeira inspeção foi feita nas minas de ouro
de Morro Velho pelos técnicos da Divisão de
Fomento Mineral, do Ministério da Agricultura, por
iniciativa do seu Diretor, Luciano Jaques de Moraes.
Pelas averiguações dos técnicos, Carlos
Martins, Teixeira, Manuel Curti, Ephrem Macedo e
Otávio Barbosa, foi possível aquilatar o deplorável
estado das condições do ambiente em que se faz a
mineração.
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Inquéritos
posteriores,
supervisionados
pelo
Ministério do Trabalho, sendo Ministro o Sr.
Alexandre Marcondes Filho, vieram confirmar as
pesquizas anteriormente feitas. Os técnicos do
Ministério da Agricultura dedicaram o seu estudo, de
modo particular, às três enfermidades de maior
incidência nas minas: a silicose, a tuberculose e a
pneumonia.
Os resultados obtidos no estudo de silicose e
da tuberculose resultaram do exame médico e
radiográfico de 2.197 operários do sub-solo.
O número total de casos de silicose ocorridos
nas minas Grande, Raposos, Faria e Bicalho,
computando-se a silicose pura nos seus diversos
graus, atingiu a 227.
Casos de silicose com indicação da infecção
tuberculosa foram verificados em número de
20.
Se a silicose isolada já é uma doença
grave, incurável e irreversível, por isso que não se
verifica a volta ao estado normal dos pulmões
atacados pelos nódulos silicóticos, quando associada
à tuberculose apresenta uma marcha rápida e
fatal.
Os doentes afastados do trabalho na fase
inicial da silicose podem ter uma sobrevida longa,
pois a marcha da doença é lenta; mas qualquer
infecção que surja, e sobretudo, a tuberculose,
acelera a evolução da enfermidade.
A tuberculose é a infecção que mais
freqüentemente se associa à silicose.
"At least 75 per cent of those human beings
who develop silicosis die of tuberculosis which
may make its appearance at any stage of the
disease". (L. U. Gardner. The am. Rev, of. Tuber.,
vol. 19-934).
Sôbre a sua gravidade quando incide num
doente afetado de silicose é unânime a opinião dos
médicos especializados de todos os países em que
esta última doença tem sido estudada. "It has been
previously stated that silicosis may exist in a
pronunced form wihout causing death or interfering
with health. Tuberculosis likewise may be present in
a person for years, causing no impairment of health,
or may be easily controlled. But tuberculosis in
presence of silicosis defies treatment or control".
(Johnstone. Occupational Diseases, Pg. 314) .
Como acentuou também a Comissão de
Estudos do Ministério de Agricultura a incidência da
pneumonia é muito elevada: "Dos 2.197 operários

que trabalharam no sub-solo foram sómente
anotados os casos de pneumonia que a ananse
acusa ter sido adquirida no serviço da mina. Os
números encontrados nas fichas clínicas e já
expressos por ocasião do estudo dos diferentes
grupos, são os seguintes:
Pneumonia 1 vez............................................. 273
Pneumonia 2 vezes.........................................
61
Pneumonia 3 vêzes.........................................
20
Pneumonia mais de 3 vêzes............................
10
Total.................................................... 364
5. Inquétiro realizado pelo Ministério do
Trabalho.
A Comissão do Ministério do Trabalho
composta dos ilustres sanitaristas Décio Parreiras,
Milton Fernandes Pereira e Sebastião Brown estudou
detalhadamente as condições de trabalho nas minas
de ouro.
Pela descrição do interior de mina de Morro
Velho ver-se-á que seria uma iniqüidade permitir-se
a assegurar-se em lei o trabalho de menores de 18
anos.
O sacrifício começa desde a entrada na mina:
"O operário penetra na mina através de galerias, de
poços verticais, de planos inclinados e de rampas,
que o levam a 2.149 metros de profundidade. Gasta,
em média, uma hora para atingir os seus limites mais
profundos. Êsse trajetos êle o faz a pé, em galerias
ou túneis, vencendo um percurso diário de alguns
quilômetros de ida e volta. Os poços verticais, o
primeiro com setecentos metros de profundidade,
são percorridos em elevador elétrico de 1,70
centímetros de altura 0,70 de largura e com
capacidade de 10 pessoas, em cada viagem sempre
excedida"
As galerias de trabalho, de abóbodas baixas,
anfratuosas, por onde passam cabos elétricos de
grande potencial pondo em perigo a vida dos
operários, têm a sua ventilação prejudicada pelas
saliências e reentrâncias das paredes.
Essa primeira parte da viagem, comparada
com a etapa final é de relativo conforto. A medida
que se desce, "em vez de elevadores há planos
inclinados em que se desce em carros de madeira,
bem rústicos e incômodos. A tração passa a ser
animal, com uma série de problemas de tratamento e
condução de muares.
Para atingir-se o último poço, onde
estão as perfuratrizes, vê-se o que há

– 388 –
de primitivo, E' uma caçamba de metal, presa a um
guincho, onde descem dois homens de cada vez,
balançando dentro de uma chaminé de cêrca de cem
metros de altura.
"Chega-se, então, ao que se poderia chamar a
"oncina de trabalho" o que foi anteriormente descrito
sendo apenas o caminho em busca filão aurífero e
do minério nobre'.
E começa o trabalho num ambiente mal
iluminado, oscilando a movimentação do ar de uma
galeria para outra da mina. "Entra-se na mina com a
roupagem própria para os polos, e, uma hora depois,
o vestuário tem as características da Indumentária
tropical. Grave problema de higiene e saúde
pública".
Dada a importância da ventilação e da
"temperatura" dos ambientes de trabalho, vamos
transcrever, na íntegra a observação que, sôbre
êsses fatores, foi feita pela Comissão de estudos:
A "velocidade" do vento é grande e incômoda
para o operário. Poder-se-iam chamar galerias de
ventos uivantes, desde o poço D até a rampa J, onde
tem, em geral, velocidade maior de 3,5m por
segundo. Esta é, seguramente, uma das causas dos
frequentes processos pneumônicos, porque o
operário vindo de temperaturas elevadas nas
cabeceiras, atravessa tôda essa região de grandes
ventos frios, sem que lhe seja garantido um estágio
prolongado, entre uma e outra temperatura,
suprindo-se de roupas adequadas.
A "temperatura" dos ambientes de trabalho é
fria e baixa em determinados pontos 8º,9 centígrados
(Poço D), igual situação entre a superfície e 1.043
metros de profundidade. Para essas regiões deve
ser obrigatório o uso de agasalhos e abrigos para os
momentos de repouso.
Ao contrário, nas cabeceiras, que são
pràticamente, as saias de trabalho, a temperatura é
elevadíssima (de 39 a 45º centígrados), Procurando
a Companhia melhorar tal situação insuflando ar
através de tubos de lona, de 40 cent. de diâmetro.
A Comissão teve ensejo de verificar em uma
das cabeceiras do distrito 23 a 2.050 metros de
profundidade, urna temperatura sêca de 47º úmida
de 34º c: com vento em velocidade de 1 metro por
segundo, não podendo funcionar o cata sêco pela
elevada temperatura ambiente.

Nêste caldeirão o homem luta contra o calor
pela sudação abundante. A poeira fixa-se-lhe na pele
e dai a necessidade urgente de instalação de
aparelhos exautores do pó e do ar que,
movimentado, muito melhorará a capacidade
refrigerante dessa atmosféra de trabalho".
Precaríssimas, também, do ponto de vista
higiênico, são outras condições do interior das
minas. O piso, nas galerias mais profundas, é de
terra batida, havendo uma intensa produção de
poeiras. "No interior das minas não há mictórios nem
privadas. Elas se acham a alguns quilômetros da
entrada. Nos casos de necessidade urgente são
utilizadas as cabeceiras das galerias escuras, onde
são lançados os dejétos à superfície e cobertos de
terra".
Três turmas se revezam, havendo ainda o
trabalho noturno com todos os inconvenientes para a
saúde do operário. E muito judiciosamente comenta
a Comissão: "O trabalho à noite traz sempre maior
fadiga que o trabalho diurno. Nunca o sono é tão
reparador como à noite. Ademais êsses operários
trabalham privados mesmo durante o dia de luz
solar, de grandes efeitos tônicos e estimulantes".
Além da incidência das doenças já referidas:
silicose, tuberculose, pneumonia, são freqüentes os
acidentes de trabalho. Dos 1.157 operários falecidos
no Município de Nova Lima, em onze anos (de 1931
a 1942), 161 morreram em conseqüência de
acidentes de trabalho. Poderiamos ainda fazer
referências ao número elevado de cardiopatias e às
"caimbras dos mineiros", resultantes estas últimas da
perda de cloreto de sódio pela sudação abundante.
O saudoso Professor Hélion Póvoa estudou-as com
grande minúcia, tendo depois estabelecido um
regime alimentar para os trabalhadores das minas.
Pelo que já foi exposto pode-se avaliar o
quanto o trabalho no sub-solo proporciona em
periculosidade e insalubridade aos operários que a
êle se dedicam. Outros aspectos dessa insalubridade
poderiam ser abordados mas escapam ao objetivo
dêsse parecer.
Ao terminar êsse resumo sôbre as
doenças e os acidentes que correm nas
minas, devemos insistir sôbre a incidência
elevada da tuberculose. Vejamos o que diz a
Comissão: "Em Nova Lima, em 1940, morreram 33
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operários com diagnóstico de tuberculose pulmonar,
o que dá um coeficiente de mortalidade igual a 4,4
para cada mil trabalhadores e no Rio de Janeiro,
onde atinge a 3,2 também por mil habitantes".
6. Resta-nos agora estudar os motivos que
levaram a Confederação Nacional da Indústria a
solicitar o acréscimo de três parágrafos ao artigo 301
da Consolidação das Leis do Trabalho. Os motivos
estão claramente expostos: faz-se preciso assegurar
em lei a continuação do Decreto-lei de emergência
que, durante a guerra foi solicirado, pela
Coordenação da Mobilização Econômica.
Encaminhando ao Presidente da República o
Projeto de Lei solicitado pelo Coronel João Alberto, o
Ministro do Trabalho naquela época, Senhor
Alexandre Marcondes Filho enviou o seguinte
ofício:
Em 20 de dezembro de 1944.
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República.
Cumprindo o despacho exarado por V. Exa. no
processo P.R. 39.181-44, tenho a honra de
encaminhar um projeto de decreto-lei dispondo sôbre
a idade de trabalho na mineração do carvão, durante
o estado de guerra.
Na Exposição de Motivos G-2-944 do Sr.
Coronel Coodenador da Mobilização Economica,
solicitou S. Ex. à fls. 3, fôssem tomadas as seguintes
medidas, que dependiam de expedição de lei
especial:
"Permitir o trabalho nas instalações nas minas
aos filhos dos mineiros, com idade compreendida
entre 18 e 21 anos, desde que disponham de
robustez fisica, e
– Aos menores de 16 a 18 anos, filhos de
mineiros que tenham completado o curso escolar,
permitir sejam aproveitados em serviços auxiliares,
durante o dia, executados na superfície das
minas".
O projeto ora submetido à alta consideração
de V. Exa, atende, integralmente, a essa solicitação.
Quanto à permissão para a prorrogação do
trabalho por duas horas mais já existe permissão
legal no artigo 295 da Consolidação das Leis do
Trabalho".
A solicitação da medida legal já referida
visa a impedir o decrescimo da produção e a
incentivar, desde cedo, a aprendizagem de minera-

ção nas escolas mantidas pelo Senai junto as minas
de Morro Velho e de São Jeronimo (Rio Grande do
Sul).
7. Cumpre não esquecer que o Decrete-Lei de
emergência foi baixado como medida de exceção,
num período de sacrifício, numa época em que, a um
mal maior, que seria a paralização de várias
indústrias intimamente ligadas a industria de
mineração e de importância vital para o pais
sujeitava-se, temporàriamente, uma geração de
jovens operamos ao risco do trabalho no interior das
minas.
Num período de Vida normal, como o que
estamos atravessando o mais se compreendem leis
de exceção de qualquer espécie, e muito menos leis
que venham derrogar aquelas já estabelecidas,
dentro de um critério realístico, para garantir a saúde
e a vida dos operários que trabalham em indústrias
insalubres.
Os industrias deveriam; naturalmente, prever a
crise momentânea que iriam atravessar no momento
em que não poderiam mais contar com o trabalho
dos menores de 18 anos, e dentro da lei, procurar
outras soluções para o desenvolvimento maior da
produção das suas minas de ouro e de carvão.
Se porventura fôsse aprovado pelo Senado o
Projeto de lei em discussão, daqui a alguns anos
estariamos vendo, e com a nossa responsabilidade,
centenas de operários, ainda jovens, incapacitados,
esperando a morte com uma silicose instalada nos
pulmões, outros mortos precocemente, vitimados
pela tuberculose e uma grande parte trabalhando
sem entusiasmo cominada pela estafa que se
produz com facilidade nos organismos jovens e o
resultado para a industria seria o decrescimento da
produção.
Argumenta-se que os industriais têm grandes
despesas com a manutenção das escolas de
aprendizagem. Êsse argumento não prevalece,
porque os mais interessados em manter essas
escolas devem ser os próprios industriais. Sem elas,
não poderiam dispôr de técnicos especializados, é
sem êsses é impossível no momento atual, a
exploração de qualquer indústria.
Poderiam
replicar
ser
impossível
aprendizagem de mineração sem penetrar nas
minas. Convém não esquecer que na aprendizagem
existe um lado técnico e um lado prático.
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O menor faria, um curso técnico completo e uma
grande parte nos trabalhos complementares de
superfície.
8. Conclusão. Ressalta, claramente, da análise
que acabamos de fazer sôbre as condições de
trabalho no subsolo, ser impossível, em consciência,
votar qualquer lei que venha modificar o art. 301 da
Consolidação das Leis do Trabalho. Êsse artigo é
uma grande conquista em Direito do Trabalho e se
fundamenta solidamente nas leis biológicas que
presidem o desenvolvimento do organismo humano
e nos princípios orientadores da higiene
industrial.
Como já salientamos, o Brasil antecipou-se
às deliberações da Conferência Internacional do
Trabalho de 1945, no que diz respeito à proteção
dos operários menores de 21 anos nas indústrias
insalubres. Pensamos que a Comissão do Trabalho
e Previdência Social deve ser contrária ao Projeto
de lei aprovado na Câmara dos Deputados, e,
neste sentido, concluímos o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 13 de outubro de
1948. – Marcondes Filho, Presidente. – Hamilton
Nogueira, Relator. – Filinto Müller. – Pereira Pinto. –
Lúcio Corrêa.
PARECER
Nº 1.148 – 1948

PARECER
Nº 1.149 – 1948
Da Comissão de Viação e Obras Públicas,
sôbre as emendas ao Projeto de Lei da Câmara
número 71, de 1948.
Relator: Sr. Francisco Gallotti.
A emenda nº 1 está perfeitamente justificada,
merecendo aprovação, pois, a obrigação de
conduzir, cada avião postal, 500 gramas de
correspondência da Presidência e Vice-Presidência
da República, dos Ministros de Estado, das Mesas
do Senado e Câmara Federal e dos Presidentes do
Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal Eleitoral
e Tribunal Federal de Recursos é medida acertada e
que, em nada, prejudicará as companhias que
exploram tais serviços.
As emendas ns. 2 e 3, mandando acrescentar
as cidades de "Pastos Bons", no Maranhão, e
"Jandaira", na Bahia, no plano de serem
contempladas com sedes para funcionamento das
agências postal-telegráfica, são perfeitamente
aceitáveis e justas.
A emenda nº 4, também, merece aprovação,
estando plenamente esclarecido o assunto pela
própria justificação.
Sala das Comissões, em 13 de outubro de
1948. – Henrique Novaes, Presidente. – Francisco
Gallotti, Relator. – Ernesto Dornelles. – Ribeiro
Gonçalves. – Euclydes Vieira.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Terminado o prazo de pauta para emendas
perante a Mesa, vão às Comissões competentes o
Projeto de Decreto Legislativo nº 46 e os Projetos de
Lei da Câmara ns. 402 e 403, de 1948.
Vai ser lido um projeto que se acha sôbre a
mesa.
E' lido e distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça o seguinte:

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
as emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 71, de
1948.
Relator: Sr. Filinto Müller.
O Projeto de Lei da Câmara número 71, de
1948, voltou à Comissão de Consolidação e Justiça
em virtude de lhe haverem sido oferecidas, em
plenário, várias emendas.
Estas, como as sugeridas pelas Comissões de
Viação e Obras Públicas e de Finanças se
enquadram perfeitamente no assunto do Projeto
sôbre
cuja
constitucionalidade
já
nos
manifestamos.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Assim nenhuma objeção lhes fazemos neste
passo, opinando pela sua aceitação ouvidas as
Nº 48 – 1948
Comissões técnicas.
Sala das Comissões, em 4 de outubro de
Regulamenta em parte o artigo 185 da
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente Filinto Constituição Federal.
Müller, Relator. – Aloysio de Carvalho. – Vergniaud
O Congresso Nacional decreta:
Wanderley. – Olavo Oliveira – Lúcio Corrêa, – Arthur
Art.
1º
A
acumulação
de
Santos.
dois cargos de magistério, em caráter efe-
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tivo, só é permitida em institutos diferentes de onde nas mãos dos membros da Congregação,
ensino.
convertendo-se em monopólio e meio de ganhar
Art. 2º Revogam-se as disposições em dinheiro".
contrário.
"O catedrático não exerce o seu ofício na
cátedra, senão também em muitos outros misteres e
nas Congregações, onde cada disciplina tem de ter
Justificação
seu representante e cada voz influir por uma voz".
A Constituição de 1946, conhecendo a (Revista citada, página 33).
situação precária e difícil do magistério, permitiu a
Em parecer publicado na referida Revista,
acumulação de dois cargos nele.
páginas 35 e 36 verso explanava a Comissão de
O dispositivo deve ser regulamentado para Legislação e Consultas do Conselho Nacional de
evitar abusos, que venham prejudicar o ensino. Não Educação:
se compreende a acumulação de dois cargos de
"Pois bem, no sistema das nossas leis
magistério no mesmo instituto.
de ensino, jamais se verificou a ocupação efetiva
Constituiria tal pretensão uma inconveniência de mais de uma cátedra por um mesmo titular,
que só danos traria ao ensino. O ideal na matéria é num mesmo curso, e isso porque o magistério de
resguardar a posição do professor, melhorando-a, más nossas escolas está organizado em congregações,
sem prejudicar a eficiência, do mencionado ensino.
com articulações não somente didáticas, mas
A tradição de nosso direito é toda favorável ao também deliberativas, e estas congregações
princípio de que não se pode acumular cargos de deixariam pràticamente de existir, com prejuízo da
magistério senão em institutos diferentes.
sua alta finalidade, se permitíssimos a quebra dêsse
Eis o que dispõe o Art. 6º do Decreto nº sistema. Tal prática seria aberrante do sistema
19.576, de 8 de janeiro de 1931:
adotado.
"Será tolerada enquanto não for adotada a
"Além
disso,
é
anti-democrática
e
exigência de tempo integral, a acumulação generalizada. O que fatalmente se queria depois de
remunerada de funções do magistério, em aberto o precedente, favoreceria o açambarcamento
estabelecimentos de ensino secundário e superior, de cátedra por parte dos membros das
quando se trate de institutos diferentes, provada a congregações dos institutos de ensino, pelo
compatibilidade dos horários de trabalho e limitada estabelecimento de facilidades recíprocas. Seria o
acumulação a dois terços do máximo".
regime da oligarquia didática.
De outro lado, a jurisprudência administrativa
"Convém, também, não esquecermos que as
do Conselho Nacional de Educação sempre foi leis referentes a acumulações são de ordem pública
nesse sentido (Revista da Faculdade de Direito de e por isso restritivas de direitos. O intérprete
São Paulo, Janeiro-Abril de 1937. Volume 33, Fasc. moderno não pode reconhecer direitos individuais
I. Páginas 34 a 38).
contra direitos sociais, porque sendo o direito uma
Em seu relatório de 1936 apresentado à concessão da sociedade ao indivíduo, não se pode
Faculdade de Direito de São Paulo, o insigne mestre, admitir que êste procure servir-se dêsse direito em
dr. Francisco Morato, uma das grandes glórias do detrimento de quem lho outorgou. As leis de ordem
magistério brasileiro, expunha, com a sua habitual pública devem prevalecer".
sabedoria:
Urge, pois, que se evite quanto antes, a
"Um professor não pode ser catedrático tentativa de acumulação de dois cargos de
de duas ou mais cadeiras na mesma Faculdade. magistério, num mesmo estabelecimento de ensino:
Seria uma acumulação condenada pela letra e pelo seria o aniquilamento do próprio ensino e uma
espírito da Constituição, assim como pelos princípios imoralidade merecedora de maior censura, sendo
éticos, e pelos interêsses superiores do ensino. O condenação.
magistério, reduplicado nos proventos e sacrificado
Amparemos o professorado nos seus interesses
na eficiência, encontrar-se-ia não se sabe até particulares; mas, sobretudo, amparemos o ensino que é
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um interêsse público de primeira ordem numa
democracia insipiente como a nossa.
Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1948.
– A Comissão de Constituição e Justiça: Waldemar
Pedrosa. – Olavo Oliveira. – Augusto Meira. – Lúcio
Corrêa. – Etelvino Lins. – Arthur Santos. – Vergniaud
Wanderley. – Ferreira de Souza. – Felinto Müller. –
Atillio Vivacqua.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr.
Senador Apolonio Sales, primeiro orador inscrito.
O
SR.
APOLONIO
SALES:
–
Senhor presidente, a preocupação dos responsáveis
pelos destinos econômicos das nações, e pelo
bem estar dos povos que lhes cumpre zelar, tem
sido sempre manter, nas trocas comerciais
com outros povos, uma reciprocidade, quanto
possível, dentro da precisão matemática. Pelo
menos manter esta reciprocidade, quando não seja
possível provocar, pelo desenvolvimento inteligente
das atividades internas, um regime de saldos que
assegurem ritmo crescente de prosperidade.
De par com esta preocupação, pugnam os
economistas pelo aumento da capacidade aquisitiva
interna, a fim de que, avultando o mercado interno
sôbre as transações externas, sejam de menor
repercussão danosa, as oscilações da balança
externa dos negócios. O ritmo do trabalho não se
veja sujeito a tantos riscos.
Isto, para não se falar em mil outras
conveniências de ordem social, financeira e
econômica.
E' assim que os dirigentes das nações mais
poderosas, também eles, esforçam para que se
evite, nos registros anuais das trocas com o mundo,
figurarem os seus povos como desfavorecidos por
um comércio, deficitário, ao mesmo tempo que se
dedicam, com todo o carinho, ao fomento da
produção, e da capacidade de consumo interno,
principal responsável pelo nível mais alto devida, a
que todos aspiram.
Sr. Presidente, se é êste o pensamento
vigorante no que tange às relações entre povos que
hastiam bandiras diferentes, não haverá também
motivo para que não se adotem as mesmas normas
– evidentemente com as atenuações própria do caso
– no tocante ao intercâmbio a se processar entre os
Estados de uma Federação, em cujos céus paneja
um só estandarte.

Num país como o Brasil, de fronteiras tão
dilatadas e de costa tão extensa, evidenciam-se os
argumentos. Os vinte e um Estados da Federação,
unidos pela comunidade de língua, de ideologia, de
religião e de história, colocam-se no setor econômico
numa posição bem semelhante à de nações
independentes, ajudando-se mutuamente pelo ritmo
crescente das trocas comerciais. Diferem apenas
pelo fato de que as possíveis diferenças verificadas
em desfavor de uma ou outra, se respaldam na
comunidade de interêsses de todos que, felizmente,
se vinculam pelos laços sagrados, da unidade
nacional.
O fato, porém, de assim estarem bem
definidas as estruturações econômicas das células
federativas, longe de impedir, antes estimula a
aplicação dos princípios gerais da economia mundial.
Quanto menores forem os percalços finais no
balanço de cada um dos Estados, maior o saldo
comum a se verificar em benefício da pátria.
O clima econômico ideal seria, não há negar, o
equilíbrio de cada uma das partes, para que se
fortalecesse a estabilidade do todo, sem amarguras
e sem emoluções.
Acho por isto do dever de cada um de nós,
cuidar para que se eliminem as razões de atraso, e
se acelerem as de progresso, no setor do país que
nos cabe representar, por livre escolha e
consagração do sufrágio popular.
Assim agindo, completamos, ao mesmo
tempo, a alta tarefa de contribuir para que o Brasil
caminhe para os seus elevados destinos.
E' com êste pensamento, Sr. Presidente, que
perante esta alta Câmara Legislativa, o Senado
Federal, têço algumas considerações sõbre a
situação econômica da unidade federativa que
represento, e a que me unem vínculos de uma
estremecida afeição só superada pela que me
prende à Pátria soberana, cuja bandeira exalto acima
de quantas planejam, livres, sob os céus estrelados
do Brasil.
Sr. Presidente. Pernambuco tem, no seu
passado, motivos que fartem para orgulhar-se da sua
contribuição eficaz na feitura de um Brasil. independente.
São fatos da história que não vêm ao momento
examinar. São rasgos de heroísmo dos teus filhos, que
se guardam no escrínio de ouro dos fastos
mais enobrecedores da história pátria. Episódios patrióti-
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que toda a juventude brasileira aprendeu a cultuar.
Também nos áridos domínios da economia
brasileira, Pernambuco deu a sua contribuição
valiosa nos idos de antanho. Relatam-no os
tratadistas, os investigadores do passado.
Mal seria, senhores, que, sob o estímulo
destas tradições não se esforçasse a minha terra,
nas horas que correm, por prosseguir na mesma rota
de trabalho produtivo, que levasse ao acervo comum
de grandeza do Brasil elementos ponderáveis de
prosperidade.
Pernambuco é hoje um Estado com nada
menos de 3 milhões e 52 mil habitantes, conforme
estimativa do Departamento Estadual de Estatística
para janeiro de 1947.
Com uma superfície de apenas 99
mil quilômetros quadrados, tem-se uma população
relativamente adensada. Esta densidade média
de 30 habitantes por quilômetro quadrado, tanto mais
é de admirar, quanto se sabe que cêrca de dois
têrços
do
território
pernambucano
estão
enquadrados na zona das sêcas. O sertão, com os
seus sofrimentos e suas dificuldades, abrange
a maior parte da superfície do Estado, atingindo,
quase, ao litoral. Em números exatos 68 mil cento
e quarenta quilômetros quadrados de sertão;
16.691 de agreste e apenas 14 mil quilômetros
quadrados de região chuvosa. E' nesta nesga
de terra tão reduzida que se apinha a maior parte
da população trabalhadora de Pernambuco,
erguendo, para o Brasil, um parque industrial e
agrícola digno de admiração. E' do labor fecundo e
pertinaz dêstes brasileiros, que se incorpora à
riqueza do País preciosa massa de produção
agrícola e industrial.
Convencionou-se
apontar
Pernambuco
como sendo o tipo mais condenável do estado
monocultor.
Deixando de parte tôdas as restrições que
faço à condenação pura e simples da monocultura,
vale lembrar, entretanto, que no solo pernambucano
multimodas são as atividades, embora o açúcar
ainda mantenha a liderança nos índices estatísticos.
As chaminés das suas seis dezenas de
usinas longe de serem motivo de anátema
às diretrizes da economia pernambucana, devem
ser consideradas como marcos de uma evo-

lução; testemunhos de como o povo ali é
inconformado com a rotina; uma demonstração
eloquente do sentido industrial reinante entre os
fatores da riqueza do Estado.
E mais do que isto: são bem uma
demonstração de que o solo canavieiro, os já
lendários massapés e as várzeas da minha terra,
não estão inativos ao sabor da ociosidade humana.
Ao invés, são levados aos continuados rendimentos
de produção que alimente as mandíbulas
gigantescas das moendas insaciáveis de tantos
gigantes da indústria.
Plantam-se
anualmente
na
gleba
pernambucana, só de cana de açúcar, perto de
duzentos mil hectares, num esforço sobre humano.
O manto verde da gramínea doce recobre várzeas e
encostas, numa continuidade espantosa, da orda
marítima até aos confins do agreste.
Perto de cinco milhões de toneladas de cana de
açúcar foram arrancadas, em 1947, do solo canavieiro,
para uma produção industrial de açúcar de mais de
sete milhões de sacos, e mais de trinta milhões de litros
de álcool, em quase uma centena de, distilarias.
Nem devo omitir o admirável esforço industrial
dos 584 engenhos banguês que subsistem graças à
coesão
cooperativista
que
os
agremiou,
fortalecendo-os o tempo suficiente para se
modificarem sob o imperativo do progresso e da
vocação industrial dos seus donos.
Mas não somente a cana que se cultiva repito
De algodão foram cultivados em 1947, 184 mil
hectares; de milho 144 mil hectares; de feijão: 106
mil; de mandioca, 74 mil; de café, 36 mil e de
mamona, 36 mil. Para não referir a outras culturas de
menor expressão, cito ainda a lavoura tomateira que,
no sertão detém cêrca de oito mil hectares, o recorde
sul-americano de plantio para fins industriais.
Valeria a pena ainda aduzir ao conhecimento
dos senhores Senadores, marcas do adiantamento
pastoril de Pernambuco.
O rebanho bovino atinge ali um total de
ilegivel cabeças: ovinos se contam 414 mil; caprinos
que pascem no sertão somam 988 mil; equinos, 218
mil; asininos e muares, 240 mil: suínos, 391 mil.
E o que é de notar, é que a
peruaria
pernambucana
não
é
mais
mantida aos azares da natureza. Disse-
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minada pelos tradicionais engenhos de açucar,
ou
cuidada
nas
fazendas
especializadas
de criação, recebe do homem uma assistência
que vai, da escolha e apuro das raças, à
constituição de pastagens artificiais extensas e
substanciais.
Mas, é ainda na indisfarçável vocação
industrial, que se há de encontrar a marca da
operosidade dos que mourejam em solo
pernambucano.
Pernambuco, não é sòmente a indústria
do
açúcar, nem
sómente
a
terra
dos
doces.
Em 1945, possuia Pernambuco de tecidos,
25 fábricas, empregando 38 mil operários. Cinco
mil operários mais do que a do açucar. Não me
refiro à lavoura da cana, de açucar, como também
não me refiro à cultura do algodão. O valor da
produção de tecidos foi, no mesmo ano, de 638.290
mil cruzeiros, pouco menos do que o valor da
produção açucareira que atingiu 687 milhões 168 mil
cruzeiros.
Na
primeira,
a
de
tecidos,
as
instalações de fôrça atingem 23.961 ca-

valos de potência, enquanto que na de açúcar
ascendem a 46 mil.
Que dizer então da indústria de óleo que
contribui para a balança comercial pernambucana
com 80 milhões de cruzeiros em 1945. E a de
mandioca com 115 milhões e a de fumo e a de
sapatos com 42 milhões e a de cimento, e as
cerâmicas, e as fábricas de bebidas e quantas mais?
Afira-se a expressão industrial da economia
pernambucana, pela distribuição das atividades de
seu povo. Feita a exclusão dos menores de dez
anos, de acôrdo com o recenceamento de 1940,
36% da população de Pernambucanos, se dedicava
à agricultura e cêrca de cinco por cento à indústria,
ou sejam 84 mil almas viviam a faina trepidante das
fábricas. Hoje o quadro será ainda mais expressivo,
decorrido quase um decênio.
Mesmo assim, compreendida as proporções
vigentes no Nordeste de um para 11,2 entre as
atividades rurais e as industriais, vê-se que
Pernambuco está bem na rota dos que caminham
para a industrialização, mantendo-se na proporção
de 1 para 8,2.
O quadro ilustra esta assertiva.
População

Pernambuco...............................................................
Nordeste.....................................................................
São Paulo...................................................................
Bahia..........................................................................
Rio Grande do Sul......................................................
Nota – Recenseamento de 140, população
excluídos os menores de 10 anos.
Ainda todos êstes números cresceriam de
importância, se verificassemos em que condições
difíceis
se
tem
feito
a
industrialização
pernambucana, na contínua luta com a carência
de energia. Tão angustiante é êste problema que,
no dizer pitoresco de um grande industrial paulista,
o Sr. Serafim Filepo, "em Pernambuco, quando
um homem de iniciativa pretende montar uma fábrica
de tecidos, primeiro tem que instalar uma de
produção de energia...". E a segunda só vai bem,
quando para a primeira não falta o óleo ou não
escasseia a lenha.
"E, como muito bem ainda observa o mesmo
industrial, nestas condições não se pode contar
com o concurso do pequeno industrial a quem o
dinheiro para a montagem de uma fábrica já é
escasso".

agrícola
695.000
2.600
1.530
1.100
756.000

População
industrial
84.000
231.000
428.000
93.000
103.000

Proporção
1: 8,2
1:11,2
1: 3,5
1:11,8
1: 7,3

Não perco a oportunidade para resaltar quão
grandes as esperanças do aproveitamento da Paula
Afonso, a que o Govêrno Dutra está dando o melhor
de seu entusiasmo e de sua atividade no Nordeste.
Onde se poderá encontrar dados para a
aferição do labor incansável da gente de minha terra
será no quadro estatístico das contribuições de
Pernambuco para o erário municipal, estadual e
federal nos últimos anos. Ressaltou sobejamente
êste aspecto, o governador Barbosa Lima Sobrinho,
com o brilho de sua inteligência e apurado de sua
pena.
Basta que se consigne que a União arrecadou
no ano passado em Pernambuco, quase meio milhão
de cruzeiros (467 milhões).
Enquanto que a arrecadação do Estado atingiu
em números redondos apenas a 291 milhões e a
receita municipal global ficou em cêrca de 100
milhões.

– 395 –
Tôdas estas cifras reforçam o papel do
meu estado na grande família brasileira, nas
trocas comerciais de Pernambuco se manda,
como resultado de todo o seu esfôrço e de
seu trabalho, para as diversas unidades da
federação. O que se manda e os que se recebe
nêste intercâmbio criador reclamado por todos os
economistas.
Refiro os números correspondentes ao ano de
1947. O valor da exportação pelo pôrto de Recife
para o país atingiu a 1 bilhão e 392 milhões de
cruzeiros, contra uma importação de 1 bilhão 765
milhões.
Houve portanto uma diferença em desfavor de
Pernambuco num total de 374 milhões de cruzeiros.
Há entretanto a considerar que é intenso intercâmbio
por vias internas. Infelizmente os dados estatísticos
que possua, coligidos aliás do magnífico e recente
livro de Valdir Niemeier. "O Brasil e o seu Mercado
Interno", referem apenas as. cifras de 1946. Nêste
ano, o superavit nas trocas por vias internas em
Pernambuco, foi de cêrca de 500 milhões de
cruzeiros (1.001.521 de cruzeiros contra 491 milhões
189).
Isto leva a crer que, em 1947, o saldo por vias
internas tenha compensado o "deficit" de cabotagem.
Já no tocante ao comércio externo, a situação
de Pernambuco não tem compensações. Para uma
exportação de 538 bilhões de cruzeiros acusa-se
uma importação de 853 bilhões ou seja um "deficit"
de 313 milhões.
Juntando-se êste desequilíbrio com a
arrecadação federal no Estado não compensada
por
inversões
federais
correspondentes
(Pernambuco, no dizer do governador Barbosa Lima,
e São Paulo, são os dois únicos Estados onde a
união arrecada mais do que despende – segue-se
que está se verificando uma auto consunção das
energias vitais do meu Estado, não obstante todo o
dedicado e porque não dizer, heróico esfôrço dos
seus filhos.
Daí compreendem e relevem os meus
companheiros do Senado o ardor com que eu
falo, pugnar eu para que, de pouco, se vão
diminuindo as causas desta auto-consunção. Já não
digo quanto às compensações federais porque o
sentido da unidade pátria não admitiria contendas
nem controvérsias nêste delicado campo, e a minha
terra e a minha gente, antes de ser pernambucana é
brasileira.

Mas me refiro ardorosamente ao empenho que
devemos ter no diminuir o "deficit" da balança
comercial com exterior.
Examinem-se quais os produtos que
concorrem para maior expressão dêste "deficit".
Ressalta
imediatamente
à
vista
o
papel
preponderante do trigo, seguido imediatamente do
petróleo e derivados.
Conseguíssemos, nós de Pernambuco, reduzir
um pouco as cifras da importação dêstes dois
produtos e a situação financeira e econômica do
Leão do Norte seria bafejada por outras auras.
Em 1947 meus senhores, só de trigo importou
Pernambuco nada menos do que 110 milhões de
cruzeiros no primeiro semestre, o que faz crer tenha
se atingido a cifra anual nunca inferior a duzentos
milhões.
No mesmo ano, de produtos de petróleo foram
pagos pelos pernambucanos 116 milhões. Tem-se aí
superado o "deficit" total da balança exterior que foi
de 313 milhões.
Eis porque, propugno desta tribuna para que
se restabeleça a legislação da mistura do trigo com
sucedâneos nacionais, prevendo que enquanto não
houver trigo brasileiro suficiente, se há de ter, e
imediatamente uma redução de pelo menos 20% nas
remessas de divisas para fora do país. Só em
Pernambuco isto representaria perto de 40 milhões.
Eis ainda porque, com tanta exaltação e
entusiasmo aplaudo a decisão do Sr. Presidente da
República de comprar com os congelados, na França
as destilárias que pretende instalar na cidade
tradicional de Belém, no Pará, na cidade de Salvador
e em S. Paulo.
Não regateio aplausos. Nem quanto ao fato
simples da importação, nem quanto a localização
dos maquinismos destilatórios. A grande terra do
Norte do Brasil, pela sua expressão vanguardeira na
Amazonia, bem merece que o Presidente da
República se lembre dela, fixando a estaca um da
sua pujança petrolífera que, mercê de Deus, todos
podemos lhe augurar.
O mesmo se dirá da feliz terra de Rui
Barbosa, onde o ouro negro já veio à luz do
sol, para revigorar as esperanças de todos os
brasileiros nos destinos econômicos da Pátria.
E de São Paulo que dizer então como justificativa
para a escolha feita pelo Presidente? Não é
ali que se encontra a maior expressão de
dinamismo da terra brasileira? Não é ali que a
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Pátria encontra a demonstração mais eloquente do
espírito pioneiro?
Assim me expressando, cabe-me por certo o
direito de, em corolário das considerações que
expendi neste desataviado discurso empenhar-me
para que, na destinação das instalações de
destilarias de petróleo no Brasil, não seja esquecida
a minha terra, cujo dinamismo está a merecer dos
poderes públicos a coadjuvação imprescindível para
que se não detenha a marcha do seu progresso.
Basta que se compulsem os mapas do
Conselho Nacional do Petróleo, para que se tenha
logo a visão de como isto é crucial para
Pernambuco. Vê-se que no ano de 1946 os
principais portos importadores de petróleo e
derivados foram: (por ordem decrescente) Rio de
Janeiro (840 mil toneladas); Santos (806 mil); Recife
(215 mil); Belém (70 mil); Rio Grande (52 mil);
Salvador (51 mil) e Fortaleza com (14 mil) toneladas.
Para não citar outros de menor importação.
É portanto justificável que, assumindo o pôrto
de Recife tamanha importância no consumo e
distribuição de derivados de petróleo, pugnem os
filhos de Pernambuco para que seja objeto das
coligações do poder federal a localização ali, em
tempo oportuno, de uma destilaria de petróleo.
Tanta mais, quanto é sabido que a faixa
petrolífera que beneficiou a terra generosa da Bahia,
estende-se até quase a fronteira norte de
Pernambuco na faixa litorânea, com as mesmas
características de proximidade e acesso ao mar dos
campos petrolíferos, mercê de Deus, já hoje em
comêço de exploração em beneficio do Brasil.
É animado dêste pensamento, e fortalecido
nesta argumentação, que faço desta tribuna um
apêlo ao Exmo Sr. Presidente Eurico Dutra, que com
tanto carinho está olhando para as necessidades
vitais do nordeste, para que em futuro próximo
destine ao meu Estado uma destilaria de petróleo, ao
repetir o gesto que arrancou tantos aplausos da
opinião pública brasileira (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o
Senador Hamilton Nogueira, segundo orador inscrito.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA (*): – Sr.
Presidente, causou magnífica impressão a volta dos
ônibus 44 e 45, que atendem aos bairros de Laran__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

jeiras e Cosme Velho. A população parte da cidade,
de elevada densidade, voltou a ter condução
normal. Pena é que a Light não compreenda a
necessidade de manter os ônibus de outras
linhas. Já está anunciada, para o dia 16, a retirada
da linha 52, que serve tôda a zona do Jardim
Botânico e, também, para breve da linha 43, a
serviço dos bairros do Catete, Laranjeiras e
Botafogo.
Não se trata, apenas, de dar confôrto
à população; é preciso olhar para as condições
aflitivas em que ficarão os empregados da Viação
Excelsior.
Recebi, Sr. Presidente, pequeno memorial dos
que trabalham naquela Companhia, em que me
pedem faça, desta tribuna, um apêlo à Light, no
sentido de que mantenha, durante algum tempo,
suas linhas, porque, caso sejam suspensas, ficarão
eles em condições precárias. Aqueles com poucos
anos de serviço serão indenizados e despedidos; a
indenização, porém, não lhes resolve a situação;
surge a questão de conseguir novo emprêgo, o que
não é fácil. Aos de 18, 20 e mais anos de trabalho, a
emprêsa, certamente, os colocará noutros serviços,
para os quais, talvez, não tenham habilitação
necessária, obrigando-os homens idosos, a
recomeçarem a vida como condutores ou fiscais de
bondes.
No memorial que tenho em mãos, há pequeno
trecho sôbre a situação aflitiva dêstes empregados
da Light:
"Os referidos empregados na sua grande
maioria contam mais de 18 e 20 anos de relevantes
serviços prestados à Companhia e ao povo do
Rio de Janeiro: Não é justo, portanto, que
sejam transferidos para os bondes, uns como
condutor e outros como fiscais e alguns muito
poucos como despachante. Todos estão indo
constrangidos. Dois não aceitaram a arbitrária
transferência e puseram questão no Ministério do
Trabalho. São êles os fiscais trocadores chapa 119
e 156, e ainda o trocador 143 que foi mandado se
apresentar ao chefe dos fiscais de bonde que tratou
o modesto trabalhador com tanta estupidez e
valentia...
É a expressão do memorial:
...que o mesmo ficou louco, conforme
poderá verificar uma comissão de inquérito
no escritório da Companhia, onde o mesmo
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esteve no dia 11 dêste, a fim de receber os seus
vencimentos relativos ao mês de setembro".
Para atender ao memorial dirijo um apêlo aos
diretores da Light, no sentido de que não retirem da
circulação os ônibus da Viação Excelsior,
incontestàvelmente, como já afirmei, os que melhor
servem à população.
Sr. Presidente, quero aproveitar minha
presença
na
tribuna
para
fazer
rápidas
considerações sôbre o surto de tifo que está
grassando em Vila Isabel.
Tão grandes são as calamidades de hoje, e
delas decorrem tantas mortes que ninguém mais se
impressiona com as desgraças que se sucedem.
Entretanto, nesta cidade do Rio de Janeiro, onde,
periòdicamente, se repetem pequenas epidemias de
febre tifóide, assistimos à eclosão de surto epidêmico
de alta importância no bairro de Vila Isabel. De alta
importância porque no comunicado oficial da
Secretaria de Assistência da Prefeitura, dado à
publicidade há três dias, verifica-se que ocorreram,
até aquela data, sessenta e dois casos de febre
tifóide, dos quais, oito fatais. O comunicado de hoje,
publicado na imprensa, eleva para setenta e oito
êsse número, sendo onze os casos fatais. O registro
é de apenas três ruas de Vila Isabel: Senador
Nabuco, Petrocochino e Senador Correia. É portanto,
epidemia da mais mais alta gravidade.
A propósito do surto de tifo o Sr. Prefeito
enviou ofício à Secretaria de Assistência em que
termina com as seguintes palavras: "não constitue
solução o simples fato de dizer-se que o tifo é
endêmico e de todos os anos".
Tem tôda a razão o Sr. Prefeito, embora não
se possa dizer que o tifo seja endêmico no Rio de
Janeiro.
Afirmou ainda, S. Ex.ª: "é preciso acabar de
vez com esta epidemia que causa inestimáveis
danos e, ainda, atinge o nome de Prefeitura, e a
Saúde Pública e o dever cumprido"!
Tem ainda razão S. Ex.ª. A repetição do surto
epidêmico, além de acarretar prejuízos em vidas,
desmoraliza a Prefeitura.
"Infelizmente,
S.
Ex.ª
não
continuou
empregando conceitos exatos.
Fêz confissão aos jornais que, a meu ver, não
se compreende parta do chefe do Executivo
Municipal.
Os órgãos da Imprensa, há várias
semanas,
extendem-se
em
considera-

ções sôbre a epidemia de tifo. Os Vereadores da
Câmara desta Cidade, diàriamente, dela se ocupam.
Entretanto, o Sr. Prefeito, que emite êsses conceitos,
ainda não tem certeza da existência da epidemia.
São palavras de S. Ex.ª: "Conviria; no caso de não
serem verdadeiras as notícias propaladas...".
Portanto, S. Ex.ª ainda dela não tomou
conhecimento. Como o querer diminuir a
responsabilidade de erros que não são apenas seus,
mas de prefeitos dêstes últimos anos, procura fazer
recair a culpa sôbre os médicos, dêles exigindo
trabalho redobrado.
Sou médico sanitarista, inspetor sanitário
desta cidade e conheço os meus colegas. Todos
trabalham com a mais alta eficiência; são
profissionais exemplares no cumprimento do
dever.
De uma feita, ocupei a tribuna do Senado,
a propósito de grande epidemia ocorrida no Rio
de Janeiro, com mais de mil casos, a maior
verificada no mundo, em grande cidade, no ano
de 1946. Tive, então, oportunidade de salientar
a dedicação e competência técnica dos médicos
sanitaristas do Distrito Federal. Não lhes cabe,
absolutamente, a menor parcela de responsabilidade
na repetição dos surtos epidêmicos de tifo.
Dispõem apenas dos recursos médicos: a
notificação, o isolamento domiciliar e o isolamento
nosocomial.
Os conselhos educativos apontando os males
da propagação da doença, devem ser dados; mas de
nada adiantarão, enquanto não se executar o plano
completo de remodelação das rêdes de esgoto. O
Rio de Janeiro encontra-se na posição em que
estava há dois, dez ou cinqüenta anos, na fase
primária da higiene urbana, porque ainda não temos
rêde completa de esgôtos.
Em 1946, na epidemia da zona da Leopoldina,
tive ocasião de proceder a estudos minuciosos,
oferecendo dados elucidativos ao Senado.
Demonstrei que o encanamento dágua tinha 110
rombos e corria junto a êle vala cheia de matérias
fecais. Devido à falta dágua, a sucção das matérias
fecais contaminava a água distribuída naquela
zona. O mesmo ocorre no momento, conforme
confessa o próprio comunicado da Secretaria de
Assistência e Saúde. A epidemia tem origem hídrica:
rutura dos encanamentos dágua e contaminação
por
matérias
fecais.
A
responsabilidade
não
atinge,
portanto,
de
modo
algum,
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aos sanitaristas desta cidade. O único responsável é o
Chefe do Executivo Municipal, S. Ex.ª não quer
compreender que as obras dignificadoras dos governos
não são as supérfluas, como a intensa desarborização;
não são as iniqüidades que todos presenciamos na Praia
do Flamengo.
Quando, num momento de sensatez, S. Ex.ª
mandou suspender as obras dos Arcos de Santa Teresa,
pensamos, também, mandasse sustar a nefasta
desarborização da cidade, que custará, só na Praia do
Flamengo, de quatro a cinco milhões de cruzeiros. É
preciso, é mesmo imprescindível sejam êsses milhões
aplicados na construção da rêde de esgotos em todos os
recantos abandonados desta cidade. (Muito bem; muito
bem).
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Pereira Pinto.
Henrique de Novaes.
Camilo Mércio.
Pereira Moacyr.
Francisco Gallotti.
Flávio Guimarães.
Arthur Santos.
Alfredo Neves.
Filinto Müller.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Pinto Aleixo.
Durval Cruz.
Clodomir Cardoso.
Victorino Freire.
Attilio Vivacqua.
João Villasbôas.
Vespasiano Martins (18).
Deixam de comparecer os Senhores Senadores:
Álvaro Maia.
Fernandes Távora.
Ferreira de Souza.
Walter Franco.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Marcondes Filho.
Pedro Ludovico.
Salgado Filho.
João Câmara (10).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente. (Pausa).
Mais nenhum Senhor Senador desejando usar da
palavra, passa-se à:
ORDEM DO DIA
Votação, em 1ª discussão, do Projeto de Lei do
Senado, nº 23, de 1948, oriundo da Comissão Mixta de
Leis Complementares), que define os crimes de responsa-

bilidade e regula o respectivo processo e julgamento; com
emendas de plenário e da Comissão de Constituição.
(Com pareceres números 942 e 1.108 da mesma
Comissão).
De acôrdo com o que prescreve o Regimento, vou
submeter ao voto da Casa, em primeiro lugar, as emendas
supressivas.
São rejeitadas as seguintes:
EMENDAS
Nº 4
(Do plenário, na discussão)
Ao item 2º do art. 6º:
Suprima-se a parte final que diz: "bem como,
conseguir ou tentar conseguir o mesmo objetivo mediante
subôrno ou outras formas de corrupção".
Nº18
(Oferecida perante a Comissão de Constituição e Justiça)
Ao art. 38.
Suprima-se os itens de ns. 1 e 2.
Nº17
(Oferecida perante a Comissão de Constituição e Justiça)
Ao art. 39.
Suprima-se o nº 1, alterando-se a numeração dos
demais itens.
Nº 19
(Oferecida perante a Comissão de Constituição e Justiça)
Ao art. 73, a, b e c.
Suprima-se.
Nº 5
(Do plenário, fase de pauta)
Ao art. 75 – Suprima-se.
Nº 15
(Oferecida na Comissão de Constituição e Justiça)
Suprima-se a disposição do art. 76.
Nº 6
(Do plenário, fase de pauta)
Ao art. 77:
Suprimam-se os §§ 1º e 2º.
Nº 8
(Do plenário, fase de pauta)
Ao art.78:
Suprima-se
Ao § 1º do art. 78 – Conserve-se, numerando-o
como artigo.
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Nº 11
(Do plenário, fase de pauta)
Ao art. 82 – Suprima-se.
Nº 13
(Do plenário, fase de pauta)
À parte quarta, título único, capítulo II.
Suprima-se.
É aprovada a seguinte:
EMENDA
Nº 22
(Da Comissão de Constituição e Justiça)

O SR. ARTHUR SANTOS: – Perfeitamente.
Vou lê-la: (Lê)
"Com irrespondível justificação, a emenda
nº 12 manda suprimir o parágrafo único do
art. 80, por entender que é invariável na tradição de
nosso direito constitucional o conceito de maioria
absoluta, como quorum constituído de metade e
mais um, do número total dos membros do corpo
legislativo".
A Comissão aceitou a emenda no
sentido
de
considerar
maioria
absoluta
o
quorum
constituído
da
metade
mais
um da totalidade dos membros do corpo
legislativo.
V. Ex.ª, pois, Sr. Presidente, anunciou muito
bem que o parecer é favorável. São, aliás, duas
emendas equivalentes.
É aprovada a seguinte:
EMENDA

Suprima-se a letra c do art. 73.
É declarada prejudicada a seguinte:

Nº 10

EMENDA
Nº 9
(Do plenário, fase de pauta)
Ao art. 76:
Suprima-se.
O SR. PRESIDENTE: – As emendas números
10 e 12 são idênticas, estando ambas com parecer
favorável da Comissão de Constituição e Justiça.
Ponho em votação a de nº 10.
O SR. ARTHUR SANTOS (*) (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, o que
se dá é o seguinte: Essa emenda tem a mesma
redação de uma outra, de autoria do Sr. Senador
Olavo de Oliveira, de sorte que quando emiti parecer,
fí-lo tendo ambas em vista. Posso mesmo adiantar
que o parecer foi favorável, porque a emenda visa a
dar um critério à compreensão do que seja maioria
absoluta, que, pelo projeto é a constituída pela
maioria absoluta dos membros desimpedidos da
Assembléia. A Comissão, porém, foi favorável à
emenda que considera maioria absoluta metade
mais um da totalidade dos membros da Assembléia.
Vou lêr a emenda do nobre Senador Olavo
Oliveira, que trata do mesmo assunto.
O SR. PRESIDENTE: – Acredito que a
emenda a que V. Ex.ª se refere seja a de nº 12,
constante da página 2 do avulso.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

(Do plenário, fase de pauta)
único.

Ao artigo 80: – Suprima-se o parágrafo
É declarada prejudicada a seguinte:
EMENDA
Nº 12
Do plenário, fase de pauta

Ao art. 80, parágrafo único.
Suprima-se.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à
votação do projeto, artigo por artigo, conforme
determina
o
Regimento,
ressalvadas
as
emendas.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA (pela ordem):
– Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte a Casa
sôbre se concorda em que seja o projeto votado em
globo.
Vem á Mesa, é lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 147, de 1948
Requeiro seja feita em globo a votação do
Projeto de Lei do Senado da nº 23, de 1948, sem
prejuízo das emendas.
Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1948.
– Hamilton Nogueira.
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É aprovado, com ressalva das emendas, o
1º,
entreter
direta
ou
indiretamente,
seguinte:
inteligência com govêrno estrangeiro, provocando-o
a fazer guerra ou cometer hostilidades contra a
PROJETO DE LEI DO SENADO
República; prometer-lhe assistência ou favor, ou darlhe qualquer auxílio nos preparativos ou planos de
Nº 23, de 1948
guerra contra a República;
2º, tentar, diretamente e por fatos, submeter a
(Da Comissão Mista de Leis Complementares)
União ou algum dos Estados ou Territórios ao
domínio estrangeiro, ou dela separar qualquer
Define os crimes de responsabilidade e regula Estado ou porção do território nacional;
3º, cometer atos de hostilidade para com
o respectivo processo e regulamento.
alguma nação estrangeira, que exponham a
PARTE PRIMEIRA
República ao perigo da guerra, ou lhe comprometam
a neutralidade;
4º, revelar negócios políticos ou militares,
Do Presidente da República e Ministros de Estado
que devam ser mantidos secretos, a bem da
Art. 1º – São crimes de responsabilidade os defesa da segurança externa ou dos interesses da
que esta lei especifica.
nação;
Art. 2º – Os crimes definidos nesta lei, ainda
5º, auxiliar, por qualquer modo nação inimiga a
quando simplesmente tentados, são passíveis da fazer a guerra ou a cometer hostilidades contra a
pena de perda do cargo, com inabilitação, até cinco República;
anos, para o exercício de qualquer função pública,
6º, celebrar tratados, convenções ou
imposta pelo Senado Federal, nos processos contra ajustes que comprometam a dignidade da
o Presidente da República ou Ministros de Estado, Nação;
contra os Ministros do Supremo Tribunal Federal ou
7º, violar a imunidade dos embaixadores
contra o Procurador Geral da República.
ou
ministros
estrangeiros
acreditados
no
Art. 3º – A imposição da pena referida no país;
artigo anterior não exclui o processo e julgamento do
8º, declarar a guerra; salvo os casos
acusado por crime comum, na justiça ordinária, nos de invasão ou agressão estrangeira, ou fazer
termos das leis de processo penal.
a
paz
sem
autorização
do
Congresso
Art. 4º – São crimes de responsabilidade os Nacional;
atos do Presidente da República que atentarem
9º, não empregar contra o inimigo os meios de
contra a Constituição Federal e, especialmente, defesa de que poderia dispor;
contra:
10º, permitir o Presidente da República
I – A existência da União;
durante as sessões legislativas e sem autorização
II – O livre exercício do Poder Legislativo, do do Congresso Nacional, que fôrças estrangeiras
Poder Judiciário e dos poderes constitucionais dos transitem pelo território do país, ou, por motivo de
Estados;
guerra, nêle permaneçam temporàriamente;
III – O exercício dos direitos políticos,
11º, violar tratados legitimamente feitos com
individuais e sociais;
nações estrangeiras.
IV – A segurança interna do país;
V – A probidade na administração;
CAPÍTULO II
VI – A lei orçamentária;
VII – A guarda e o legal emprêgo dos dinheiros DOS CRIMES CONTRA O LIVRE EXERCÍCIO DOS
públicos;
PODERES CONSTITUCIONAIS
VIII – O cumprimento das decisões judiciárias.
(Constituição artigo 89).
Art. 6º – São crimes de responsabilidade
contra o livre exercício dos Poderes Legislativo
e Judiciário e dos poderes constitucionais dos
TÍTULO I
Estados:
1º, tentar dissolver o Congresso Nacional ou
CAPÍTULO I
impedir a reunião ou funcionamento de qualquer de
DOS CRIMES CONTRA A EXISTÊNCIA DA UNIÃO suas Câmaras;
2º, usar de violência ou de ameaça
Art. 5º – São crimes de responsabilidade contra
algum
representante
da
Nação
contra a existência política da União:
para
afastá-lo
da
Câmara
a
que
per-
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tence ou para coagí-lo no modo de exercer o seu
mandato, bem como, conseguir ou tentar conseguir o
mesmo objetivo mediante subôrno ou outras formas
de corrupção;
3º, violar as imunidades asseguradas aos
membros do Congresso. Nacional, das Assembléias
Legislativas dos Estados e da Câmara de
Vereadores do Distrito Federal;
4º, permitir que fôrça estrangeira transite pelo
território do país ou nele permaneça, quando a isso
se oponha o Congresso Nacional;
5º, opôr-se diretamente e por fatos ao livre
exercício do Poder Judiciário ou impedir ou obstar
por meios violentos, o efeito dos seus atos,
mandados ou sentenças;
6º, usar de violência ou ameaças, para
constranger juiz, ou jurado, a proferir ou deixar de
proferir despacho, sentença ou voto, ou a fazer ou
deixar de fazer ato do seu ofício;
7º, praticar contra os poderes estaduais ou
municipais atos definidos como crime neste artigo;
8º, intervir em negócios peculiares aos
Estados
com
desobediência
às
normas
constitucionais.
CAPÍTULO III
DOS CRIMES CONTRA O EXERCÍCIO DOS
DIREITOS POLÍTICOS, INDIVIDUAIS E
SOCIAIS
Art. 6º – São crimes de responsabilidade
contra o livre exercício dos direitos políticos,
individuais e sociais:
1, impedir por violência, ameaça ou corrupção,
o livre exercício do voto;
2º, obstar o livre exercício das funções dos
mesários eleitorais;
3º, violar o escrutínio ou anular o resultado de
qualquer seção eleitoral, pela subtração, desvio ou
inutilização do respectivo material;
4º, utilizar o poder federal para impedir o livre
exercício da lei eleitoral;
5º, servir-se das autoridades sob sua
subordinação imediata para praticar abuso de poder,
ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem
repressão sua;
6º, subverter ou tentar subverter por meios
violentos a ordem política e social;
7º, incitar militares à desobediência à lei ou
infração à disciplina;
8º,
provocar
animosidade
entre
as
classes
armadas
ou
contra
elas,
ou
delas
contra
as
instituições
civis;

9º, violar ostensivamente quaisquer direitos ou
garantias Individuais assegurados no art. 141, e bem
assim os direitos sociais asegurados no artigo 157 da
Constituição;
10, tomar ou autorizar medidas de repressão
durante o estado de sítio que excedam os limites
estabelecidos na Constituição.
CAPÍTULO IV
DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA INTERNA
DO PAÍS
Art. 8º – São crimes contra a segurança interna
do país:
1º, tentar mudar por violência a forma de
govêrno da República;
2º, tentar mudar por violência a Constituição
Federal ou de algum dos Estados, ou lei da União, de
Estado ou Município;
3º, decretar o estado de sítio, estando reunido o
Congresso Nacional ou no recesso dêste, não havendo
comoção interna grave ou fatos que evidenciem estar a
mesma a irromper, ou não ocorrendo guerra externa;
4º, praticar ou concorrer para que se perpetre
qualquer dos crimes contra a segurança interna,
definidos na legislação penal;
5º, não dar as providências de sua competência
para impedir ou frustar a execução dêsses crimes;
6º, ausentar-se do país sem autorização do
Congresso Nacional, estando êste a funcionar.
CAPÍTULO V
DOS CRIMES CONTRA A PROBIDADE NA
ADMINISTRAÇÃO
Art. 9º – São crimes de responsabilidade contra
a probidade na administração:
1º, emitir ou retardar dolosamente e publicação
das leis e resoluções do Poder Legislativo ou dos atos
do Poder Executivo;
2º, não prestar ao Congresso Nacional, dentro
de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa,
as contas relativas ao exercício anterior;
3º, não tornar efetiva, a responsabilidade dos
seus subordinados, quando manifesta em delitos
funcionais;
4º expedir ordens ou fazer requisições de forma
contrária às disposições expressas da Constituição;
5º, infringir as normas legais concernentes ao
provimento dos cargos públicos;
6º,
usar
de
violência
ou
ameaça contra funcionário público para coa-
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gí-lo a proceder ilegalmente, bem como utilizar-se do
4º, não atender, na oportunidade legal,
subôrno ou de qualquer outra forma de corrupção, requisição de pagamento devido pela Fazenda
para o mesmo fim;
Nacional em virtude de sentença judiciária.
7º,revelar procedimento incompatível com a
dignidade, a honra e o decôro do cargo.
TÍTULO II
CAPÍTULO VI

DOS MINISTROS DE ESTADO

DOS CRIMES CONTRA A LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 13. São crimes de responsabilidade dos
Ministros de Estado:
1º, os atos definidos nesta lei, quando por êles
praticados ou ordenados;
2º, os atos previstos nesta lei que os Ministros
assinarem com o Presidente da República ou por
ordem dêste praticarem;
3º, a falta de comparecimento sem justificação,
perante a Câmara dos Deputados ou o Senado
Federal, ou qualquer das suas comissões, quan- os
convocar para, pessoalmente, prestar informações
acêrca de assunto prèviamente determinado;
4º, não prestar, dentro em trinta dias e sem
motivo justo, a qualquer das Câmaras do Congresso
Nacional, as informações que ela lhe solicitar por
escrito, ou prestá-las com falsidade.

Art. 10. São crimes de responsabilidade contra
a lei orçamentária:
1º, não apresentar ao Congresso Nacional
a proposta do orçamento da República dentro
dos primeiros dois meses de cada sessão
legislativa;
2º, exceder ou transportar, sem autorização
legal, as verbas do orçamento;
3º, realizar o estôrno de verbas;
4º, infringir, ostensivamente, e de qualquer
modo, dispositivo da lei orçamentária.
CAPÍTULO VII
DOS CRIMES CONTRA A GUARDA E LEGAL
EMPRÊGO DOS DINHEIROS PÚBLICOS

PARTE SEGUNDA

Art. 11. São crimes de responsabilidade contra
PROCESSO E JULGAMENTO
a guarda e o legal emprêgo dos dinheiros públicos:
1º, ordenar despesas não autorizadas por lei
TÍTULO ÚNICO
ou sem observância das prescrições legais relativas,
às mesmas;
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E MINISTROS
2º, abrir crédito sem fundamento em lei ou
DE ESTADO
sem as formalidades legais;
3º, contrair empréstimo, emitir apólices ou
CAPÍTULO I
efetuar operação de crédito sem autorização legal;
4º, alienar imóveis nacionais ou empenhar
DA DENÚNCIA
rendas públicas sem autorização em lei;
5º, negligenciar a arrecadação das rendas,
Art. 14. É permitido a qualquer cidadão
impostos e taxas, bem como a conservação do denunciar o Presidente da República ou Ministro de
patrimônio nacional.
Estado, por crime de responsabilidade, perante a
Câmara dos Deputados.
Art. 15. A denúncia só poderá ser recebida
CAPÍTULO VIII
enquanto o denunciante não tiver, por qualquer motivo
DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS
deixado definitivamente o cargo.
DECISÕES JUDICIÁRIAS.
Art. 16. A denúncia assinada pelo denunciante
e com a firma reconhecida, deve ser acompanhada
Art. 12. São crimes de responsabilidade contra dos documentos que a comprovam, ou da declaração
as decisões judiciárias:
da impossibilidade de apresentá-los, com a indicação
1º, impedir, por qualquer meio, o efeito dos do local em que possam ser encontrados. Nos crimes
atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;
em que haja prova testemunhal a denúncia deverá
2º, recusar o cumprimento das decisões do conter o rol das testemunhas, em número de cinco, no
Poder Judiciário no que depender do exercício das mínimo.
funções do Poder Executivo;
Art.
17.
No
processo
de
crime
3º,
deixar
de
atender
requisição de
responsabilidade,
servirá
de
escrivão
de
intervenção
federal
do
Supremo um
funcionário
da
Secretaria
da
Tribunal
Superior
Eleitoral; Câmara
dos
Deputados
ou
do
Senado,
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conforme se achar o mesmo em uma ou outra casa do
Congresso Nacional.
Art. 18. As testemunhas arroladas no processo
serão notificadas por ordem da Mesa da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal, que solicitará, de
qualquer magistrado, as providências necessárias para
compelí-las à obediência.
CAPÍTULO II
DA ACUSAÇÃO
Art. 19. Recebida a denúncia, será lida no
expediente da sessão seguinte a despachada a uma
comissão especial eleita, da qual participem, observada
a respectiva proporção, representantes de todos os
partidos para opinar sôbre a mesma.
Art. 20. A comissão a que alude o artigo anterior
se reunirá dentro de 48 horas e, depois de eleger seu
presidente e relator, emitirá parecer dentro do prazo de
dez dias sôbre se a denúncia deve ser ou não julgada
objeto de deliberação. Dentro dêsse período poderá a
comissão proceder às diligências que julgar
necessárias ao esclarecimento da denúncia.
§ 1º O parecer da comissão especial será lido no
expediente da Sessão da Câmara dos Deputados e
mandado publicar na íntegra no Diário do Congresso
Nacional e em avulsos contendo a denúncia os quais
serão distribuídos a todos os Deputados.
§ 2º Quarenta e oito horas após a publicação
oficial do parecer da Comissão especial, será o mesmo
incluído, e em primeiro lugar, na ordem do dia da
Câmara dos Deputados, para uma discussão única.
Art. 21. Cinco representantes de cada partido
poderão falar, durante uma hora, sôbre o parecer,
ressalvado ao relator da comissão especial o direito de
responder a cada um.
Art. 22. Encerrada a discussão do parecer e
submetido o mesmo a votação nominal, será a
denúncia com os documentos que a instruem
arquivada se não fôr considerada objeto de
deliberação. No caso contrário, será remetida por cópia
autêntica ao denunciado, que terá o prazo de vinte dias
para contestá-la e indicar os meios de prova com que
pretenda demonstrar a verdade do alegado.
§ 1º Findo êsse prazo, e com ou
sem
a
contestação,
a
comissão
especial
determinará as diligências requeridas, ou que
julgar convenientes, e realizará as sessões
necessárias para a tomada do depoimento de testemu-

nhas de ambas as partes, podendo ouvir o
denunciante e o denunciado, que poder assistir,
pessoalmente ou por seu procurador, tôdas as
audiências e diligências realizadas pela comissão,
interrogando e contestando as testemunhas e
requerendo a reinquirição ou acareação das
mesmas.
§ 2º Findas essas diligências, a comissão
especial proferirá no prazo de dez dias parecer
sôbre a procedência ou improcedência da
denúncia.
§ 3º Publicado e distribuído êsse parecer na
forma do § 1º do artigo 20, será o mesmo incluído
na ordem do dia da sessão imediata para ser
submetido a duas discussões, com o interregno de
48 horas entre uma e outra.
§ 4º Nas discussões do parecer sôbre a
procedência ou improcedência da denúncia, cada
representante de partido poderá falar uma só vez e
durante uma hora, ficando as questões de ordem
subordinadas ao dispôsto no § 2º do art. 20.
Art. 22. Encerrada a discussão do parecer
será o mesmo submetido a votação nominal, não
sendo permitidas, então, questões de ordem, nem
encaminhamento da votação.
§ 1º Se da aprovação do parecer resultar a
procedência
da
denúncia,
considerar-se-á
decretada a acusação pela Câmara dos
Deputados.
§
2º
Decretada
a
acusação
será
imediatamente intimado o denunciado pela Mesa
da Câmara dos Deputados por intermédio do 1º
Secretário.
§ 3º Se o denunciado estiver ausente do
Distrito Federal, a sua intimação será solicitada
pela Mesa da Câmara dos Deputados ao
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado em
que êle se encontrar.
§ 4º A Câmara dos Deputados elegerá uma
comissão de três membros para acompanhar o
julgamento do acusado.
§ 5º São efeitos imediatos ao decreto da
acusação do Presidente da República ou de
Ministro de Estado, a suspensão do exercício das
funções do acusado, e da metade do subsídio ou
do vencimento, até sentença final.
§ 6º Conforme se tratar de acusação de
crime comum ou de responsabilidade, o processo
será enviado respectivamente ao Supremo
Tribunal Federal ou ao Senado Federal.
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CAPÍTULO III
DO JULGAMENTO
Art. 23. Recebido no Senado o decreto de
acusação, com o processo enviado pela Câmara
dos Deputados e apresentado o libelo pela
Comissão acusadora, remeterá o Presidente cópia
de tudo ao acusado, que na mesma ocasião e nos
têrmos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 22, será
notificado para comparecer em dia prefixado
perante o Senado.
Parágrafo único. Ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal se enviará o processo em original
e se comunicará o dia designado par ao julgamento.
Art. 24. O acusado comparecerá, por si ou
por seus advogados, podendo, ainda, oferecer
novos meios de prova.
Art. 25. No caso de revolta, marcará o
Presidente novo dia para o julgamento e nomeará
para a defesa do acusado um advogado, a quem se
facultará o exame de tôdas as peças da acusação.
Art. 26. No dia aprazado para o julgamento,
presentes o acusado, seus advogados ou o
defensor nomeado a sua revelia e a comissão
acusadora, o Presidente do Supremo Tribunal
Federal, abrindo a sessão, mandará ler o processo
preparatório, o líbelo e os artigos de defesa, em
seguida inquirirá as testemunhas, que deverão
depor públicamente e fora da presença uma das
outras.
Art. 27. Qualquer membro da Comissão
acusadora ou do Senado, e bem assim o acusado
ou seus advogados, poderão requerer que se façam
às testemunhas as perguntas que julgarem
necessárias.
Parágrafo único. A comissão acusadora, ou o
acusado ou seus advogados, poderão contestar ou
arguir as testemunhas, sem contudo interrompê-las,
e requerer a acareação.
Art. 28. Realizar-se-á a seguir o debate
verbal entre a comissão acusadora e o acusado ou
os seus advogados, pelo prazo que fôr fixado pelo
Presidente, o que não poderá exceder de duas
horas.
Art. 29. Findos os debates orais e retiradas
as partes, se abrirá discussão sôbre o objeto da
acusação.

Art. 30. Encerrada a discussão, o Presidente
do Supremo Tribunal Federal fará relatório resumido
da denúncia e das provas da acusação e da defesa e
submeterá a votação nominal dos senadores o
julgamento.
Art. 31. Se o julgamento fôr absolutório,
produzirá desde logo todos os efeitos a favor do
acusado.
Art. 32. Vencendo-se a condenação do
acusado, o Presidente proporá ao Senado a fixação
do prazo de inabilitação para o exercício de qualquer
função pública pelo acusado, e, ainda, se no caso de
crime comum, independentemente da ação de
qualquer interessado, deverá submeter o condenado
à ação da justiça ordinária.
Art. 33. No caso de condenação, fica o
acusado, imediatamente após proferida a sentença,
destituído do cargo.
Art. 34. A resolução do Senado constará de
sentença lavrada pelo Presidente do Supremo
Tribunal Federal nos autos do processo, a qual será
assinada pelos senadores que forem juízes e
transcrita na ata da sessão para ser publicada no
Diário do Congresso Nacional.
Art. 35. Não podem interferir em qualquer fase
do processo de responsabilidade do presidente da
República ou dos Ministros de Estado os deputados
e senadores por serem assim impedidos de fazê-lo:
a) os que tiverem parentesco com o acusado
em linha reta ascendente ou descendente ou fôr
sogro ou genro do mesmo; em linha colateral, os
irmãos, cunhados, enquanto durar o cunhadio e os
primos co-irmãos;
b) os que, como testemunhas do processo,
tiverem deposto de ciência própria.
Art. 36. O Congresso Nacional deverá ser
convocado extraordinariamente pelo têrço de uma de
suas câmaras se a sessão legislativa encerrar-se
sem que se ache ultimado o procesos de julgamento
do presidente da Repblica ou de Miinistro de Estado
ou no caso de ser necessário o início imediato de
seu processo.
Art. 37. No processo e julgamento do
Presidente da República e dos Ministros de Estado
serão subsidiários desta lei naquilo que lhes fôr
aplicável os Regimentos Internos da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal e o Código do
Processo Penal.
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PARTE TERCEIRA
TÍTULO I
CAPÍTULO I
DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
Art. 38. São crimes de responsabilidade dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal:
1º, julgar contra disposição liberal da
Constituição da República ou das leis e decretos cuja
constitucionalidade já tenha sido reconhecida de
modo expresso e no ponto em questão, por sentença
do Supremo Tribunal Federal;
2º, alterar por qualquer forma, exceto por via
de recurso, decisão ou voto j á proferido em sessão
do Tribunal;
3º, proferir julgamento em causas em que por
lei seja suspeito;
4º, exercer atividade político-partidária;
5º,
ser
notòriamente
desidioso
no
cumprimento dos deveres do cargo;
6º, revelar procedimento incompatível com a
honra, dignidade e decôro de suas funções.
CAPÍTULO II
DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA
Art. 39. São crimes de responsabilidade do
Procurador Geral da República:
1º, opinar contra expressa disposição
constitucional ou de leis ou decretos cuja
constitucionalidade já tenha sido reconhecida por
sentença definitiva do Supremo Tribunal Federal.
2º, emitir parecer em causas em que por lei
seja declarado suspeito;
3º, recusar-se à prática de ato de sua
competência, quando a mesma lhe imcumbir;
4º,
ser
notóriamente
desidioso
no
cumprimento de suas atribuições.
TÍTULO II
Do processo e julgamento
CAPÍTULO I
DA DENNCIA
Art. 46, E' permitido a qualquer cidadão denunciar
os Ministros do Supremo Tribunal Federal ou o Procurador
Geral da República, por crime de responsabilidade
definido nesta lei, perante o Senado Federal.
Art. 41. A denúncia só poderá ser
recebida
enquanto
o
denunciado
não

tiver, por qualquer motivo, deixado definieivamente
o cargo.
Art.
42.
A
denúncia
assinada,
pelo denunciante e com a firma reconhecida,
deve
ser
acompanhada
dos
documentos
que a comprovem ou da declaração da
impossibilidade
de
apresentá-los,
com
a
indicação
do
local
onde
possam
ser
encontrados. Nos crimes em que houver
prova testemunhal, a denúncia deverá conter
o rol das testemunhas em número de cinco, no
mínimo.
Art. 43, Recebida a denúncia pela Mesa
do Senado, será lida no expediente da
sessão
seguinte
e
despachada
a
uma
comissão especial eleita para opinar sôbre a
mesma.
Art. 44. A comissão a que alude o
artigo anterior, reunir-se-á dentro de 48 horas e
depois de eleger o seu presidente e
relator, emitirá parecer no prazo de 10 dias
sôbre se a denúncia deve ser ou não
julgada
objeto
de
deliberação.
Dentro
dêsse
período
poderá
a
comissão proceder às diligências que julgar
nescessária.
Art. 45. O parecer da Comissão, com
a denúncia e documentos que a instruírem,
será lido no expediente da sessão e
mandado publicar no Diário do Congresso
Nacional e em avulsos, distribuídos pelos
senadores, e dado para ordem do dia da sessão
seguinte.
Art. 46. O parecer será submetido a uma
só discussão e considerar-se-á aprovado
por simples maioria de votos em votação
nominal.
Art. 47. Se o Senado resolver que a denúncia
não é objeto de deliberação, serão os papéis
arquivados.
Art. 48. Se decidir que é objeto de deliberação,
a mesa remeterá cópia de tudo ao denunciado para
responder no prazo de 10 dias.
Art. 49. Se o denunciado estiver fora
do Distrito Federal, a cópia lhe será entregue
pelo Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado em que se achar. Se estiver fora do país
ou em lugar incerto e não sabido, o que se
verificará pelo 1º Secretário do Senado, será
intimado a vir defender-se, por convocação
publicada no Diário do Congresso com o prazo de
60 dias, a que se acrescerá, comparecendo, o
prazo do art.48.
Art. 50. Findo o prazo para resposta
do
denunciado,
com
ou
sem
ela,
a
comissão, dentro de 10 dias, dará parecer
sôbre a procedência ou improcedência da
acusação.
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Art. 51. Perante a Comissão, o denunciante e
o denunciado poderão comparecer pessoalmente ou
por procurador, assistir a todos os atos e diligências
por ela praticados, inquirir, reinquirir, contestar
testemunhas e requerer a sua acareação. Para êsse
efeito, a comissão dará conhecimento aos
interessados das suas reuniões e das diligências a
proceder, com a indicação de lugar, dia e hora.
Art. 52. Findas as diligências e apresentado o
parecer, será êle publicado e distribuído com tôdas as
peças que o instruirem e dado para ordem do dia 48
horas, no mínimo, depois da distribuição.
Art. 53. Êsse parecer terá uma só discussão e
será votado por simples maioria nominalmente.
Art. 54. Se o Senado entender que não
procede a acusação, serão os papéis arquivados. Se
decidir em contrário a Mesa dará imediato
conhecimento ao Supremo Tribunal Federal ao
Presidente da República, ao denunciante e ao
denunciado, da resolução do Senado.
Art. 55. Se o denunciado não estiver na
Capital da República, o conhecimento da decisão da
procedência da acusação lhe será dado, à requisição
da Mesa, pelo Presidente do Tribunal da Justiça do
Estado em que se achar. Se estiver fora do país ou
em lugar incerto e não sabido, o que será verificado
pelo 1º Secretário do Senado, far-se-á intimação
pelo Diário do Congresso com o prazo de 60 dias
para comparecimento.
Art. 56. A decretação de procedência da
acusação, produz, desde a data da sua intimação, os
seguintes efeitos contra o denunciado:
a) ficar suspenso do exercício das suas
funções até sentença final;
b) ficar sujeito à acusação criminal;
c) perder um têrço dos vencimentos até
sentença final, os quais lhe serão restituídos no caso
de absolvição.
CAPÍTULO II
DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA
Art. 57. Feitas as intimações da decisão
de procedência da acusação, ao denunciante ou
seu procurador, será dada vista do processo na
Secretaria do Senado, para no prazo de 48 horas
oferecer o libelo acusatório e o rol das testemunhas.
Em seguida abrir-se-á vista ao denunciado ou
seu defensor, pelo mesmo prazo, para ofe-

recer a contrariedade e o rol das testemunhas.
Art. 58. Decorridos êsses prazos, com o libelo
e a contrariedade ou sem êles, serão os autos
remetidos em original ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal, ou ao seu substituto legal, quando
seja êle o denunciado comunicando-se o dia
designado para o julgamento e convidando-se a vir
presidí-lo.
Art. 59. O denunciante e o acusado, serão
notificados pela forma estabelecida no art. 55, para
comparecimento no dia designado para o julgamento
e as testemunhas serão intimadas por um
magistrado, à requisição da Mesa.
Parágrafo único. Entre a notificação e o
julgamento, deverá medear o prazo mínimo de 10
dias.
Art. 60. No dia e hora marcados para
o julgamento, o Senado reunir-se-á sob a
presidência do Presidente do Supremo Tribunal
Federal ou do seu substituto legal. Verificada a
presença de número legal de senadores será aberta
a sessão, e feita a chamada das partes, acusador e
acusado que poderão comparecer por si ou por seu
procurador.
Art. 61. A revelia do acusador não importará
em adiamento do julgamento, nem em perempção da
acusação.
§ 1º A revelia do acusado determinará o
adiamento do julgamento, para o qual o presidente
designará novo dia, nomeando um advogado para
defender o revel.
§ 2º Ao defensor nomeado, será facultado
exame de tôdas as peças do processo.
Art. 62. No dia definitivamente aprazado para
o julgamento, verificado o nmero legal de senadores,
será aberta a sessão e facultado o ingresso às partes
ou seus procuradores. Serão juízes todos os
senadores presentes, com exceção daqueles que
estiverem impedidos pelos motivos constantes do
art. 35, desta lei.
Parágrafo único. Êsse impedimento poderá ser
oposto pelo acusador ou pelo acusado e invocado por
qualquer senador.
Art. 63. Constituído o Senado em tribunal de
julgamento, o Presidente mandará ler o processo e,
em seguida inquirirá pùblicamente as testemunhas,
fora da presença umas das outras.
Art. 64. O acusador e o acusado, ou
seus
procuradores,
poderão
reinquirir
as
testemunhas,
contestá-las-
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sem interrompê-las e requerer a sua acareação.
Qualquer senador poderá requerer sejam feitas as
perguntas que julgar necessárias.
Art. 65. Finda a inquirição, haverá debate oral,
facultando a réplica e a tréplica, entre o acusador e o
acusado pelo prazo que o Presidente determinar.
Parágrafo único, Ultimado o debate, retirar-seão as partes do recinto da sessão e abrir-se-á uma
discussão única entre os Senadores sôbre o objeto
da acusação.
Art. 66. Encerrada a discussão, fará
o Presidente um relatório resumido dos fundamentos
da acusação e da defesa e das respectivas
provas, submetendo em seguida o caso a
julgamento.
CAPITULO III
DA SENTENÇA
Art. 67. O julgamento será feito por votação
nominal dos Senadores desimpedidos que
responderão "sim" ou "não" à seguinte questão
anunciada pelo Presidente: "o acusado F cometeu o
crime que lhe é argüido e deve ser condenado a
perda do seu cargo"?
Parágrafo único. Se a resposta afirmativa
obtiver, pelo menos dois terços dos votos dos
Senadores presentes o Presidente fará nova
consulta ao plenário sôbre o tempo da inabilitação
para o exercício de qualquer função pública até cinco
anos, a ser imposta ao condenado.
Art. 68. De acôrdo com a decisão do
Senado, o Presidente lavrará nos autos a sentença,
que será assinada por êle e pelos Senadores que
tiverem tomado parte no julgamento e transcrita nas
atas.
Art. 69. No caso de condenação, fica o
acusado desde logo destituído do seu cargo. Se a
sentença fôr absolutória produzirá a imediata
reabilitação do acusado que voltará ao exercício do
seu cargo com direito à parte dos vencimentos que
lhe foram suspensos.
Art. 70. Da sentença dar-se-á imediato
conhecimento ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal e ao acusado.
Art. 71. Se, no dia do encerramento
do Congresso Nacional, não estiver concluído
o processo ou julgamento de Ministro do
Supremo Tribunal Federal ou de Procurador
Geral da República, deverá ser êle convocado
extraordinàriamente pelo têrço do Senado
Federal.

Art. 72. No processo e julgamento dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, e do Procurador Geral
da República, serão subsidiários desta lei, naquilo que
lhes for aplicável, o Regimento Interno do Senado
Federal e o Código do Processo Penal.
PARTE QUARTA
TITULO ÚNICO
CAPÍTULO I
DOS GOVERNADORES E SECRETÁRIOS DOS
ESTADOS
Art.
73.
Constituem
crimes
de
responsabilidade, além dos atos definidos nesta lei,
quando praticados pelos Governadores dos Estados
e pelos seus secretários:
a) permitir, oficialmente, por forma expressa
ou tácita, a infração de lei federal de ordem pública;
b) não tomar, nos prazos fixados as
providências determinadas pelas leis ou tratados
federais, necessárias à sua execução e cumprimento;
c) invadir território de outro Estados ou de
Territórios limítrofes.
CAPÍTULO II
DA DENÚNCIA, ACUSAÇÃO E JULGAMENTO
Art. 74. É permitido a qualquer cidadão
denunciar o Governador do Estado, por crime de
responsabilidade, perante a Assembléia Legislativa.
Art. 75. A denúncia, assinada pelo denunciante
e com a firma reconhecida, deve ser acompanhada
dos documentos que a comprovem, ou da declaração,
da impossibilidade de apresentá-los, com a indicação
do local em que possam ser encontrados. Nos crimes
em que houver prova testemunhal, deverá conter a
denúncia o rol das testemunhas.
Art. 76. Apresentada a denúncia e julgada objeto
de deliberação, se a Assembléia Legislativa, por maioria
absoluta, decretar a procedência da acusação, será o
Governador imediatamente suspenso de suas funções.
Art. 77. Os Governadores serão julgados, nos
crimes de sua responsabilidade, na forma que
determinarem as Constituições dos Estados, e não
poderão ser condenados senão à perda do cargo, com
inabilitação até cinco anos para o exercício de qualquer
função pública, sem prejuízo da ação da justiça comum.
§ 1º Quando o tribunal de julgamento fôr de
jurisdição mista será igual o número de julgadores repre-
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São aprovadas as seguintes:
sentantes de cada corpo que o integrar,
salvo o Presidente que será o do Tribunal de
Nº 6
Justiça.
§ 2º Quando o julgamento fôr proferido pela
(Do plenário, na discussão)
Assembléia Legislativa, a condenção só poderá ser
decretada pelo voto de dois terços dos seus
Ao item 5 do art. 9º:
membros.
Redija-se da seguinte maneira o inciso:
Art. 78. No processo e julgamento
"infringir no provimento dos cargos públicos o
dos
Governadores
dos
Estados
serão
que para isso estiver estabelecido em lei".
subsidiários desta lei, naquilo que lhes fôr aplicável,
o regimento interno das Assembléias Legislativas e
Nº 21
dos Tribunais de Justiça e o Código de Processo
Penal.
(Da Comissão de Constituição e Justiça)
Parágrafo
único.
Os
secretários
de
Estado,
nos
crimes
conexos
com
os
Ao art. 73.
dos
Governadores,
serão
sujeitos
ao
Redija-se:
mesmo
processo
e
julgamento
"Constituem crimes de responsabilidade os atos
dêstes.
definidos nesta lei quando praticados pelos

DESPOSIÇÕES GERAIS
Art. 79. Nos crimes de responsabiIidade
do Presidente da República e dos Ministros
de Estado, a Câmara dos Deputados é
tribunal de pronúncia e o Senado Federal,
tribunal
de
julgamento;
nos
crimes
de
responsabilidade dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal e do Procurador Geral da
República,
o
Senado
Federal
é,
simultâneamente,
tribunal
de
pronúncia
e
de julgamento.
Parágrafo único. O Senado Federal,
na
apuração
e
julgamento
dos
crimes
de
responsabilidade,
funciona
sob
a
presidência
do
Presidente
do
Supremo
Tribunal Federal, e só proferirá sentença
condenatória pelo voto de dois terços dos seus
membros.
Art. 80. A declaração da procedência
da acusação nós crimes de responsabilidade, só
poderá ser decretada pela maioria absoluta da
Câmara que a proferir.
Parágrafo único. A maioria absoluta, a que
se refere êste artigo, será calculada sôbre o
número de representantes que, efetivamente,
estiverem em atividade no exercício de suas
funções.
Art. 81. Não poderá exceder de cento e vinte
dias,
a
contar
da
data
da
declaração
da procedência da acusação, o prazo para o
processo
e
julgamento
dos
crimes
de
responsabilidade.
Art. 82. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à
votação
das
emendas
substitutivas
e
aditivas:

governadores dos Estados ou seus Secretários".
Nº 3
(Do plenário, fase de pauta)

Ao art. 73, alínea a, escreva-se:
a) permitir a infração de lei federal de ordem pública.
O SR. PRESIDENTE: – À emenda nº 8, do
plenário (fase da discussão), a Comissão ofereceu uma
subemenda que não a prejudica.
Vai-se proceder à votação.
É aprovada a seguinte:
EMENDA
Nº 8
(Do plenário, na discussão)
Ao item 4, do art. 12:
Redija-se assim o inciso:
"deixar de atender, havendo recursos financeiros
adequados, requisição de pagamento devido pela
Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária"
É aprovada a seguinte:
SUBEMENDA
À emenda nº 3 do plenário
(Oferecida pela Comissão de Constituição e Justiça)
"obstar ou frustar pagamento determinado por
sentenças judiciária".
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 4, do
plenário (fase de pauta), está com parecer contrário.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES (*) (para
encaminhar
a
votação):
–
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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Sr. Presidente, a emenda por mim apresentada tem
por objetivo evitar quaisquer dúvidas quanto à
interpretação do art. 73, alínea b, do projeto de lei
em discussão, cujo texto é o seguinte:
"b) não tomar, nos prazos fixados, as
providências determinadas pelas leis ou tratados
federais
necessárias
à
sua
execução
e
cumprimento".
Fiquei em dúvida sôbre o conceito da
expressão "tratados federais", consignada neste
dispositivo.
Os tratados federais são estabelecidos entre a
Federação e os países estrangeiros e por nós
chamados "Tratados Internacionais". As relações
firmadas entre a União e os Estados, para execução
de serviços ou de leis, são sempre realizadas sob a
denominação de "Acordos" ou "Ajustes".
Assim, a emenda de minha autoria propondo
que a lei consigne a referência a "Tratados
Internacionais", em lugar de "Tratados Federais" tem
por objetivo evitar que, de futuro, se confunda o
ajuste ou acôrdo – estabelecido entre a União e os
Estados e Sujeito à rescisão por uma das partes, em
qualquer momento – com o tratado internacional, que
os Estados têm obrigação de cumprir, sob pena de
incorrer o Chefe do Executivo ou Governador em
sanção penal ou em crime de responsabilidade.
Entre as unidades federativas existem ajustes,
como, por exemplo, para o fomento da agricultura,
mediante contribuição do Estado e da União etc. No
momento, todavia, em que o Estado não mais deseja
continuar a cumprir o ajuste, pode denunciá-lo,
rescindindo-o, e perdendo, por conseguinte o direito
de usufruir os benefícios dêle decorrentes.
Se não estabelecermos porém que os tratados
previstos no art. 73, letra b, são, precisamente, os
internacionais a que estarão os Estados obrigados,
conforme compromissos assumidos pela União
amanhã teremos dúvidas na execução dêste diploma
legal. Poderemos, mesmo, arrastar, em determinada
circunstância, um governador ao vexame de ser
obrigado a cumprir o que não mais deseje ou o que o
Estado sob sua gestão não mais permita pelo seus
poderes, continue a realizar.
Eis porque solicito a atenção do Senado
e, principalmente, dos doutos em matéria de
direito,
para
que

se faça distinção, clara e precisa, a fim de evitar
atropelos e vexames.
O objetivo de minha emenda foi o que, em
resumo, acabo de esclarecer, alongando a
justificativa dela constante. (Muito bem).
O SR. ARTHUR SANTOS (para encaminhar
a votação): – Sr. Presidente, pelo art. 73, letra b, do
projeto de lei do Senado nº 23, de 1948, constitui
crime de responsabilidade dos Governadores dos
Estados ou de seus Secretários, não tomarem êles,
nos prazos fixados, as providências determinadas
pelas leis ou tratados federais, necessárias à sua
execução e cumprimento.
O eminente colega, Senador Ribeiro
Gonçalves, apresentou emenda ao dispositivo,
propondo a seguinte redação:
"Não tomar, nos prazos fixados as
providências determinadas pelas leis federais ou
tratados internacionais, firmados pela União
necessários a dar-lhes execução e cumprimento".
Disse S. Ex.ª, na justificação, que parece não
haver tratado federal, mas sòmente tratado internacional.
Como se vê pela justificação e agora, pela
sustentação oral do eminente Senador Ribeiro
Gonçalves, é receio de S. Ex.ª é que constitua crime
de responsabilidade dos governadores e seus
secretários o não cumprimento por parte dos
mesmos dos convênios e acôrdos de caráter
administrativo entre a União e os Estados. Data
venia, não procede o receio de S. Ex.ª porque não
cuida de convênio nem de acôrdo de caráter
administrativo entre a União e os Estados mas da
obrigação que cabe ao governador do Estado e seus
secretários de cumprirem, nos prazos estipulados as
providências determinadas na lei ou tratado federal.
Sustenta ainda S. Ex.ª que não há tratado
federal, porém sòmente internacional. Em que pese
o respeito que tenho pela opinião do douto e
eminente colega, existe federal.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – V.
Ex.ª permite um aparte? (Assentimento do
orador). Desejo focalizar uma dúvida. O tratado
federal, pela significação do têrmo deve ser aquele
para ter cumprimento dentro da Federação
porque desde que êsse tratado envolva, não
os membros de Federação mas nações soberanas
e independentes, não será mais federal, e, sim, in-
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ternacional portanto, entre a Federação brasileira e
outra nação soberana. Daí minha dúvida. Não dou
vamos dizer interpretação técnico-jurídica, mas
gramatical. O adjetivo "federal" diz respeito à
Federação. No entanto, o tratado não fica adstrito ao
âmbito da Federação; transcende dêsse limite e
alcança o exterior, nas relações de direito entre a
nação brasileira como Federação, e outras nações
soberanas. Por isso ter dito que o tratado federal –
aquele que teria efeito entre os membros da
Federação – não existe ou, pelo menos é
desconhecido.
Desculpe V. Ex.ª ter tomado seu precioso
tempo com aparte tão longo.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Vossa
Excelência sabe o prazer que tenho em ouví-lo.
Vê V. Ex.ª Sr. Presidente, não ter, "data venia"
do ilustre colega, procedência a dúvida que o
assalta. O Estado não pode recusar-se a cumprir as
cláusulas de um tratado – compromisso que atinge
tôda Federação brasileira.
Tôda vez que o governador ou secretário de
Estado não der cumprimento, não só à lei federal
mas ao tratado federal que obrigue a tôda Federação
brasileira, dentro das linhas territoriais do país,
cometerá crime de responsabilidade.
O receio do nobre Senador Ribeiro Gonçalves
era que constituísse também êsse crime a
inobservância de convênios ou acordos administrativos.
O projeto não se refere a acordos ou
convênios de caráter meramente administrativos a
serem observados entre as partes contratantes, isto
é, os Estados e a União...
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Dentro da
Nação.
O SR. ARTHUR SANTOS: – ...mas sim
àqueles tratados que obrigam a tôda a Nação
brasileira.
S. Ex.ª poderá dizer que há redundância,
porque todo tratado federal envolve requisitos de lei
federal.
Pode a distinção ser sútil. Mas, há obrigações
contraídas pela União, que devem ser cumpridas em
tôda a Federação, sem que, no entanto, tenha
requisitos de lei federal.
A essas é que se refere o projeto dizendo
constituir crime de responsabilidade a inobservância
de texto, pacto ou diploma dessa natureza.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Permita-me,
outra
objeção,
a
fim
de
que

V. Ex.ª, possa aclará-la com o brilho que lhe é
peculiar.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Bondade de V.
Ex.ª.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Um tratado
entre o Brasil, como Federação, e outro país que não
seja Federação, poderá, unilateralmente, ser
considerado, por nós como tratado federal. Mas;
êsse tratado internacional ou entre nações deve ter
uma só denominação. Foi por isso que usei da
expressão "tratado internacional", porquanto, assim
será considerado, não só pela nação que não seja
federada, como pelo Brasil, que é federação.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O tratado
internacional resulta da obrigação asumida pelo
Brasil, como nação, com outros países soberanos;
mas, do tratado internacional, da órbita federal,
resultam obrigações a serem cumpridas pelo
Estados federados.
O
SR.
RIBEIRO
GONÇALVES:
–
Compreendo que todo tratado internacional obriga o
Brasil como um todo, como nação.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A obrigação
decorrente de tratado de órbita internacional, deve
ser considerada como de tratado federal. Daí me
parecer infundado o receio do nobre Senador
Ribeiro. Gonçalves, de constituir crime de
responsabilidade, a inobservância de convenção ou
convênio admiinstrativo entre a União e os Estados
federados. A meu ver deve ser mantido o texto do
projeto de acôrdo com o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Os senhores
Senadores que aprovam a emenda com parecer
contrário da Comissão, queiram permanecer
sentados.
(Pausa).
Está rejeitada.
O SR. RIBEIRO GONCALVES: – (pela
ordem): – Sr. Presidente, desejaria que V. Ex.ª
procedesse à verificação de votação, porque,
conquanto respeite a autoridade do nobre colega,
Senador Arthur Santos, a quem tanto admiro e
preso, estou firmemente convencido de que minha
emenda, não sendo tècnicamente repudiável, é até,
de grande conveniência.
O SR. PRESIDENTE: – O Senador Ribeiro
Gonçalves requer verificação de votação.
Queiram levantar-se os Senhores Senadores
que votam contra a emenda. (Pausa).
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Votaram pela rejeição da emenda vinte e dois
Senhores Senadores.
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que
votaram contra e levantar-se os que votaram a favor.
(Pausa).
Votaram a favor da emenda dez Senhores
Senadores.
Está confirmada a rejeição por vinte e dois
votos contra dez.
São rejeitadas as seguinte:
EMENDAS

da Mesa da Assembléia Legislativa que solicitará de
qualquer magistrado, as providências necessárias
para compeli-las à obediência.
§ 3º Decretada a acusação, será imediatamente
intimado o denunciado pela Mesa da Assembléia por
intermédio do 1º Secretário e remetido o processo ao
órgão competente para julgamento.
§ 4º São efeitos imediatos ao decreto da
acusação a suspensão do exercício das funções do
acusado e da metade do subsidio ou do vencimento
até a sentença final.
São aprovadas as seguintes:

Nº 4

EMENDAS

DO PLENÁRIO, FASE DE PAUTA

DO PLENÁRIO, FASE DE PAUTA

Ao art. 73, alínea "b", escreva-se:
Ao art. 77, § 2º, redijaase:
b) – Não tomar, nos prazos fixados, as
§ 2º Em qualquer hipótese, a condenação só
providências determinadas pelas leis federais ou poderá ser decretada pelo voto de dois têrços do
tratos
internacionais
firmados
pela
União, número de membros de que se compuser o Tribunal
necessárias a dar-lhes execução e cumprimento.
de julgamento, excetuados os que, nas assembléias
legislativas, estiverem impedidos na forma do artigo
Nº 1
35 desta lei.
DO PLENÁRIO, NA DISCUSSÃO

Nº 14

Substitua-se o título dado ao Capítulo I pelo
DO PLENÁRIO, FASE DE PAUTA
seguinte:
"Dos crimes contra a existência política da
Ao inciso 3º do artigo 6º, acrescente-se depois
União" como título geral e o sub-título anterior ao da palavra "Federal" o seguinte: – e das Câmaras
artigo 5º.
Municipais.
"Dos crimes contra a independência,
integridade e dignidade da Pátria".
Nº 5
Nº 7

DO PLENÁRIO NA DISCUSSÃO

DO PLENÁRIO, NA DISCUSSÃO

Ao item 8º do artigo 6º:
Onde se lê: "peculiares aos Estados" diga-se:
"peculiares aos Estados e aos Municípios".

Ao item 7º,do art. 9º:
Substitua-se o inciso pelo seguinte:
"Comprometer a honra e a dignidade do cargo
por incontinência pública e escandalosa, ou pelo
vicio de jogos proibidos ou de embriagez repetida".
Nº11

Nº 20
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA.

Ao artigo 8º, acrescentar os ns. 7 e 8, assim
redigidos:
DO PLENÁRIO, NA DISCUSSÃO
§ 7º.
7 – Permitir, por forma expressa ou tácita, a
O artigo 76 deverá ter a seguinte redação:
infração de lei federal de ordem pública;
"Art. 76. A Assembléia Legislativa obedecerá
8 – Não tomar, nos prazos fixados, às
ao que dispõem os artigos 10 e 22 em relação à providências determinadas pelas leis ou tratados
acusação cuja procedência só poderá ser decretada federais, necessários à sua execução e cumprimento.
por maioria absoluta de seus membros".
§
1º
No
processo
do
crime
de
Nº 9
responsabilidade servirá de escrivão um funcionário
da Secretaria da Assembléia Legislativa.
DO PLENÁRIO NA DISCUSSÃO
§ 2º As testemunhas arroladas no
processo
serão
notificadas
por
ordem
Ao Capitulo I do Título único da parte quarta:
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Inclua-se depois do art. 74 o seguinte artigo:
cidir,
sôbre
a
suspensão
das
férias
ou
Artigo – "A denúncia só poderá ser recebida pela espera do seu término, para início do
enquanto o denunciado não tiver por qualquer motivo julgamento.
deixado definitivamente o cargo".
Art. No caso da condenação fica o acusado,
imediatamente após proferida e publicada a sentença,
Nº10
destituído do cargo.
DO PLENÁRIO NA DISCUSSÃO

Nº 16

Ao artigo 75.
Acrescente-se no final: "em número de cinco, no
mínimo".
São rejeitadas as seguintes:

OFERECIDA NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA

EMENDAS
Nº3
DO PLENÁRIO, NA DISCUSSÃO
Acrescente-se-lhe os seguintes parágrafos:
§ 1º – As tentativas dos crimes referidos neste
artigo são passíveis somente da pena da perda do cargo.
§ 2º – Exclui-se da punição referida no parágrafo
anterior, quando por ineficácia absoluta do meio ou por
absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumarse o crime.
Nº 1
DO PLENÁRIO, FASE DE PAUTA
Ao nº 6 do art. 6º, acrescente-se depois da palavra
"violência" a palavra – "corrupção".
Nº 2
DO PLENÁRIO, FASE DE PAUTA
Ao art. 9º. Acrescente-se:
"8 – Não prestar dentro de 90 dias e sem justo motivo,
a qualquer das Câmaras do Congresso Nacional, as
informações que ela lhe solicitar, diz prestá-las com falsidade.
Nº2
DO PLENÁRIO NA DISCUSSÃO
Acrescente-se, no final do art. 14: "sujeitando-se o
denunciante às penas cominadas no artigo 339, Do Código
Penal".
Nº 12
DO PLENÁRIO, NA DISCUSSÃO
Ao Capítulo II do Titulo Único na parte quarta:
Incluam-se os seguintes artigos depois do de nº 77:
Art. Se o órgão julgador estiver em férias, será êle
convocado para uma reunião extraordinária para de-

artigo:

Disposições Gerais: Acrescente-se o seguinte

"Art. O disposto nesta lei não se aplica aos atos
praticados anteriormente á sua vigência.
O SR. PRESIDENTE: – Aprovado em primeiro
turno, o Projeto de Lei do Senado nº 23, de 1948, vai à
Comissão de Redação a fim de redigir o vencido para a
segunda discussão.
O SR. AUGUSTO MEIRA (para declaração de
voto): – Sr. Presidente, requeiro a V.Ex.ª fazer consignar
na ata que não aprovei o Projeto. Penso que
êle tem muitas disposições praticamente inviáveis e
inconstitucionais.
A Constituição brasileira determina, ab nitio, que
os crimes se dividem em dois grupos: os crimes
comuns e
responsabilidade. Determina mais,
que o Congresso fará uma lei especial sôbre
os
crimes
de
responsabilidade.
Estes
são,
no seu julgamento, de competência do Senado.
Trata-se
de
competência
privativa
e
exclusiva.
Se
esta
lei
define
os
crimes
de
responsabilidade e todos os nela configurados
são de responsabilidade, não vejo por que
razão
julgamentos
mesmo
feitos
pelo
Senado
não
impedem
que
seja
feito
julgamento
posterior
pelo
Supremo
Tribunal.
Desde
que
o
crime
é
exclusivamente
de
responsabilidade, a competência é do Senado;
não
se
tem
que
fazer
mais
processo
perante o Tribunal. Se os crimes configurados
não
são,
alguns
crimes
funcionais
ou
de
responsabilidade, é que a lei incidiu em erro. Se a lei
inclui como crimes de responsabilidade, crimes
que são comuns por defeito de técnica, não
é possível que a lei ordinária possa revogar a
Constituição Federal que determina que os crimes
comuns são de competência do Supremo Tribunal Fe-
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deral. Seria a lei ordinária cercear a competência do
Tribunal.
Muitos crimes aí capitulados não são de
responsabilidade; são crimes comuns; e o julgamento é do
Supremo Tribunal Federal e não do Senado, e uma lei
ordinária
não
pode
desautorizar
o
Supremo,
na sua exclusiva competência no julgamento dos crimes
comuns.
Votei contra o Projeto. A lei é inviável, e
constitucionalmente inaceitável. (Muito bem).
São sem debate aprovados, em discussão única, os
seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 288, de 1948
Abre
ao
Poder
Judiciário
o
crédito
suplementar de Cr$ 33.200,00 para pagamento de
gratificação
de
representação
a
Membros
do
Tribunal
Regional
Eleitoral
do
Estado
de Sergipe.
O Congresso Nacional decreta:
Art .1º É aberto ao Poder Judiciário, o crédito
suplementar de Cr$ . 33.200,00 (trinta e três mil e
duzentos cruzeiros), em refôrço da Verba 1 –
Pessoal,
do
anexo
25
–
Poder
Judiciário,
do vigente orçamento Geral da República (Lei
nº 162, de 2 de dezembro de 1947), a saber:
Consignação IIl – Vantagens
S?C 14 – Gratificação de. representação.
04 – Justiça Eleitoral.
02 – Tribunais Regionais Eleitorais.
21 – Sergipe ............................................

Cr$
33.200,00

Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 333, de 1948
Concede o auxílio de Cr$ 200.000,00 ao Instituto
Geográfico e Histórico do Amazonas.

da exposição industrial que será realizada na mesma época.
Art. 2º É aberto pelo Ministério da Educação e Saúde,
o crédito especial de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros),
para as despesas decorrentes do cumprimento do art. 1º.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 200, de 1948
Abre ao Poder Judiciário o crédito suplementar de Cr$
193.200,00 para ocorrer ao apgamento de aquisição de
móveis e aluguel de casa pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aberto ao Poder Judiciário, o crédito
suplementar de cento e noventa e três mil e duzentos
cruzeiros (Cr$ 193.200,00), em refôrço das Verbas 1 –
Pessoal e 2 – Material, do Anexo nº 25 – Poder Judiciário, do
vigente Orçamento Geral da República (Lei nº 162; de 2 de
dezembro dê 1947), a saber:
VERBA 1 – PESSOAL
Consignação III – Vantagens
14 – Gratificação de representação
04 –.Justiça Eleitoral
02 – Tribunais Regionais Eleitorais
Cr$
33.200,00

19 – Santa Catarina ................................
VERBA 2 – MATERIAL

Consignação I – Material Permanente
S/C 13 – Móveis e artigos de ornamentação, etc.
04 – Justiça Eleitoral.
02 – Tribunais Regionais Eleitorais.
19 – Santa Catarina…............................

Cr$
80.000,00

Consignação II – Diversos
Despesas
S/C 31 – Aluguel ou arrendamento de imóveis, etc.
04 – Justiça Eleitoral.
02 – Tribunal Regional Eleitoral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedido o auxilio de Cr$
200.000,00
(duzentos
mil
cruzeiros)
ao
Cr$
Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas 10 – Santa Catarina…............................
60.000,00
para as despesas iniciais das festas comemorativas
S/C 40 – Ligeiros reparos, adaptações e consêrtos,
do centenário da elevação do Amazonas a etc.
Província
e
do
centenário
da
fundação
02 – Ligeiros reparos, adaptações e conservação
da
cidade
do
Manaus,
e,
ainda, de bens imóveis.
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04 – Justiça Eleitoral.
02 – Tribunais Regionais Eleitorais.
19 – Santa Catarina ...............,................
Total ....................................................

Cr$
20.000,00
193.200,00

Art. 2º A presente Lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 299, de 1948

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo.
Art. 2º A presente Lei entrará em vigor na data
de sua. publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 294, de 1948
Abre, ao Poder Judiciário, o crédito especial
de Cr$ 35.200,00, para ocorrer ao pagamento de
gratificação de representação aos membros ao
Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Abre ao Poder Judiciário o crédito suplementar
Art. 1º É aberto ao Poder Judiciário o crédito
de Cr$ 15.400,00 para ocorrer ao pagamento de especial de Cr$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e
alugueres do prédio onde funciona o Tribunal duzentos cruzeiros), para ocorrer ao pagamento de
Regional Eleitoral de Sergipe.
gratificação de representação aos membros do
Tribunal Regional Eleitoral do Pará, no período
O Congresso Nacional decreta:
de 25 de setembro a 31 de dezembro
Art. 1º É aberto ao Poder Judiciário o crédito de 1947.
suplementar de Cr$ 15.400,00 (quinze mil e
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de
quatrocentos cruzeiros), em refôrço da Verba 2 – sua publicação.
Material, do Anexo nº 25 – Poder Judiciário do
Art. 3º Revogam-se as disposições em
vigente Orçamento Geral da República (Lei nº 162, contrário.
de 2 de dezembro de 1947), a saber:
Verba 2 – Material.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Consignação III – Diversas Despesas.
31 – Aluguel ou arrendamento de imóveis, etc.
Nº 289, de 1948
04 – Justiça Eleitoral.
02 – Tribunais Regionais Eleitorais.
Abre ao Poder Judiciário o crédito suplementar
de Cr$ 46.800,00 para ocorrer ao pagamento
Cr$
de
gratificações
de
representação
aos
21 – Sergipe ............................................
15.400,00
membros do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da
Paraíba.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 3º Revogam-se as disposições em
Art. 1º E aberto ao Poder Judiciário o crédito
contrário.
suplementar de
Cr$ 46.800,00 (quarenta e
seis mil e oitocentos cruzeiros), em refôrço da
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Verba 1 – Pessoal; do Anexo nº 25 – Poder
Judiciário, do vigente Orçamento Geral da República
Nº 291, de 1948
(Lei número 162, de 2 de dezembro de 1947) a
saber:
Abre, ao Poder Judiciário, o crédito especial
Verba 1 – Pessoal.
de Cr$ 27.200,00, para pagamento a membros do
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, em 1947.
Consignação III; – Vantagens
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aberto ao Poder Judiciário o crédito
especial de Cr$ 27.200,00 (vinte e sete
mil e duzentos cruzeiros), destinado a ocorrer,
em 1947, ao pagamento de vencimentos,
gratificações de representação a membros do

S/C 14 – Gratificação de representação.
04 – Justiça Eleitoral.
02 – Tribunais Regionais Eleitorais.
12 – Paraíba .............................................

Cr$
46.800,00
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PROJETO DO DECRETO LEGISLATIVO
Nº 11 – 1948
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o Acôrdo sôbre Transportes
Aéreos entre o Brasil e o Reino dos Países-Baixos
firmado a 6 de novembro de 1947, no Rio de Janeiro.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
PROJETO DO DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27 – 1948
Mantém a decisão do Tribunal de Contas de
12 de setembro de 1947, que recusou registro ao
têrmo de ajuste celebrado em 17 de julho de 1947,
entre o Departamento Nacional de Obras de
Saneamento do Ministério da Viação e Obras
Públicas e a firma "CEARTEC".
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É mantida a decisão do Tribunal de
Contas de 12 de setembro de 1947, que recusou
registro ao termo de ajuste celebrado em 17 de julho
de 1947, entre o Departamento Nacional de Obras
de Saneamento do Ministério da Viação e Obras
Públicas e a firma "CEARTEC" Escritório Técnico de
Engenharia Limitada, para a execução de um projeto
de cais de saneamento acostável na margem do Rio
Paraíba, em Campos Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Os projetos que
acabam de ser aprovados em discussão única serão
encaminhados à Comissão de Redação de Leis.
É sem debate rejeitado, em discussão única, o
seguinte
PROJETO DO DECRETO LEGISLATIVO
Nº 29, de 1948
Autoriza o Tribunal de Contas a registrar o
contrato celebrado entre a Diretoria Regional dos
Correios e Telégrafos do Distrito Federal e José
Augusto de Oliveira, para o arrendamento de lojas,
nesta Capital.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Tribunal de Contas autorizado a
registrar o contrato celebrado a 16 de maio de
1947, entre a Diretoria Regional dos Correios e

Telégrafos do Distrito Federal e José Augusto de
Oliveira para o arrendamento das lojas ns. 115, 117A e 117-B, da rua Siqueira Campos, nesta Capital,
onde funciona a Agência Postal e Telegráfica de
Copacabana, à razão de Cr$ 78.000,00 (setenta e
oito mil cruzeiros) anuais, e pelo prazo de 4 (quatro)
anos, a terminar em 31 de dezembro de 1950. A
despesa correrá à conta da Verba 3 – Serviços e
Encargos
–
Consignação
I
Diversos
–
Subconsignação
38-30
–
Serviços
Postais
Telegráficos – Departamento dos Correios e
Telégrafos – Anexo 22 – Ministério da Viação e
Obras Pblicas, do Orçamento Geral da República,
Lei nº 3, de 2 de dezembro de 1946.
Artigo 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Será feita à Câmara
dos Deputados a comunicação do voto do Senado
em relação ao Projeto de Decreto Legislativo nº 29,
de 1948, que acaba de ser rejeitado.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 105, de 1948, que dispõe sôbre a forma
de pagamento dos débitos civis e comerciais
de criadores e recriadores de gado bovino.
(Com pareceres ns. 1.129 e 1.130, respectivamente,
das Comissões de Constituição e Justiça
e de Finanças, favoráveis às emendas de
Plenário e com declaração de voto do Senador
Salgado Filho).
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra. encerro a
discussão.
Passa-se à votação.
Submeto em primeiro lugar a emenda
supressiva do parágrafo único do artigo 4º, que foi
apresentada na Comissão de Finanças e tem
parecer favorável.
Os Senhores que a aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Aprovada.
O SR. FILINTO MÜLLER (pela ordem): –
Sr.
Presidente,
requeiro
verificação
da votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser feita a
verificação da votação pedida pelo Sr. Senador
Felinto Muller.
Queiram levantar-se os Senhores Senadores
que aprovam a emenda.
(Pausa).
Queiram
sentar-se
os
que
votaram
a favor, levantando-se os que votam contra.
(Pausa).
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Votaram a favor dezoito e contra 21, Srs.
Senadores, confirmando-se a rejeição da emenda,
que está assim redigida:
EMENDA
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 1948
Suprima-se o parágrafo único do art. 4º.
São rejeitadas as seguintes:
EMENDAS
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 1948
Nº 1
Acrescente-se onde convier:
Art. – Os criadores e recriadores de gado
bovino, que não tiverem requerido os benefícios do
art. 1º da Lei nº 209, de 2 de janeiro de 1948, terão,
facultativamente, o prazo até 5 de janeiro de 1950,
para o pagamento de prestações dos contratos de
penhor pecuário.
Parágrafo único. Êsse prazo sòmente
aproveita aos mutuários que não houverem cometido
falta contratual, e que pagaram os juros vencidos até
o dia 5 de janeiro de 1949.
Nº 2
Ao art. 4º acrescente-se:
§ 2º Os devedores que concluírem ajustes
amigáveis em renunciar os benefícios da Lei 209
poderão requerer ao Juiz do seu domicílio, no
mesmo prazo de 60 dias, a revisão judicial dos
respectivos contratos para adaptá-los a presente lei,
caso não se reajustem amigavelmente com os
credores.
§ 3º A modificação constante da sentença ou
aditivo, será averbada à margem da inscrição do
contrato principal, no Registro de Imóveis.
Sala das .Sessões, em 18 de junho de 1948. –
Vergniaud Wanderley.
Nº 3
Art. – A primeira parte do art. 1º da Lei nº 209,
de 2 de janeiro de 1948, passa a ter a seguinte
redação:
"Aos criadores e recriadores de gado bovino é
assegurado o direito de pagarem seus débitos civis,
comerciais e fiscais anteriores à data da presente lei,
pela maneira seguinte:"

É aprovado o seguinte
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 105 de, 1948
Dá nova redação a dispositivos da Lei nº 209,
de 2 de janeiro, de 1948, que dispõe sabre a forma
de pagamento dos débitos civis e comerciais de
criadores e recriadores de gado bovino.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do artigo 1º da Lei nº
209, de 20 de janeiro de 1948, passa a ter a seguinte
redação: "Especializando o devedor bens imóveis
em garantia real, que excedam de mais de 30% do
total da divida, pagar-se-á esta em doze (12) anos,
em prestações iguais, exigíveis a partir de 31 de
dezembro de 1949, juros na forma da tabela.e ficará,
assim, liberada o rebanho objeto do penhor".
Art. 2º Ao art. 9º acrescente-se a seguinte
letra: e) os bens não especializados em garantia real,
na forma do parágrafo único do art. 1º".
Art. 3º Ao art. 18 acrescente-se o seguinte
parágrafo: "Parágrafo único. A falta dos animais
apenhados desde que não dolosa, não impedirá que
o devedor pecuarista goze dos benefícios desta lei,
uma vez que ofereça garantia em bens imóveis, na
forma do parágrafo único do art. 1º.
Art. 3º E revigorado por sessenta (60) dias, a
partir da publicação desta lei, o prazo a que se refere
o artigo 22.
Parágrafo
único.
Os
devedores
que
hajam renunciado aos favores da lei nº 209,
de 2 de janeiro de 1948, poderão requerer, dentro de
sessenta (60) dias, o cancelamento daquela
renúncia, a fim de gozarem os favores da presente
lei.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai à comissão de
Redação o Projeto de Lei da Câmara nº 105, de
1948.
Discussão
única
do
veto
nº
41,
de 1948, opôsto pelo Prefeito do Distrito
Federal ao Projeto número 106, de:1948, da
Câmara dos Vereadores, que manda se
denomine
"Rua
Margarino
Tôrres"
o
trecho da Estrada Velha da Tijuca compreendido
entre o final da Rua Conde Bonfim e
a
primeira
interseção
feita
pela
Avenida
Tijuca.
(Com
Parecer
número
1.116,
da
Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição
do veto).
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O SR. FILINTO MÜLLER (*) (pela ordem): –
Sr. Presidente, a Lei Orgânica do Distrito Federal
determina o pronunciamento do Senado dentro em
trinta dias, contados da entrada do Veto do Sr.
Prefeito do Distrito Federal na secretaria desta Casa.
O veto, se não laboro em equivoco, entrou na
secretaria, desta Casa a 6 de setembro próximo
findo.
Assim, em face do imperativo da Lei Orgânica,
tenho a impressão de que o veto deve ser considerado
aprovado a questão de ordem que levanto.
O SR. PRESIDENTE: – O parágrafo 6º do artigo
14 da Lei Orgânica do Distrito Federal determina:
"Considerar-se-á aprovado o veto que não fôr
rejeitado dentro de 30 dias contados do seu
recebimento pela Secretaria do Senado Federal, ou no
inicio dos trabalhos legislativos, quando se houver feito
a remessa no intervalo das sessões".
Êste veto deu entrada na Secretaria, conforme o
protocolo, a 6 de setembro último e, nesse mesmo dia
,a Mesa o mandou à Comissão de Constituição de
Justiça. Consequentemente, decorreram mais de 30
dias da sua chegada ao Senado, pelo que, nos têrmos
da Lei Orgânica, é considerado aprovado.
Deixo, portanto, de submetê-lo à votação, de
acôrdo com a preliminar levantada pelo Sr. Senador
Filinto Müller.
É considerado aprovado o veto número 41,
oposto pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal ou seguinte:

jeto de Lei Municipal nº 95-A, de 1948, que institui o
Selo de Cooperação Popular, de Cr$ 0,50 (cinqüenta
centavos) a ser cobrado em todos os ingressos
vendidos pelas casas de diversões e pelo Jóquei
Clube (Com Parecer nº 1.117, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela rejeição do veto).

Discussão única do Veto número 54, de 1948,
opôsto pelo Prefeito do Distrito Federal ao Pro-

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) (pela
ordem): – Sr. Presidente, a meu ver, o parecer está
incompleto no avulso que tenho em mãos. Pela
indicação da emenda, o relator da matéria é o nobre
Senador Etelvino Lins; entretanto ,no texto do avulso,
nem o nome de S. Ex.ª aparece.
Consulto a V. Ex.ª se, presente como está, o
ilustre colega não poderia suprir a deficiência
apontada. Afigura-se-me que sim, porque o parecer
contém o seguinte trecho:
"A improcedência do fundamento invocado é
manifesta. Não há, com efeito, por onde tirar
semelhante conclusão do preceito constitucional
citado".
A verdade é que todo parecer é uma
determinação, e êste não determina a rejeição do
veto. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – O relator é,
efetivamente, o .Sr. Senador Etelvino Lins, a quem
dou a palavra.
O SR. ETELVINO LINS (para encaminhar
a votação): – O parecer, Sr. Presidente, é o
seguinte:
"O Projeto de Lei nº 95-A de 1948, da Câmara
dos Vereadores do Distrito Federal, institui o sêlo de
cooperação popular de Cr$ 0,50 (cinqüenta
centavos) a ser cobrado em todos os
ingressos vendidos pelas casas de diversões
públicas, diurnas e noturnas, inclusive o Jóquei
Clube.
Sancionando-o, nessa parte, vetou,no entanto,
o Prefeito o parágrafo único do artigo 1º, que
determina seja a renda proveniente do sêlo aplicada,
exclusivamente, na assistência aos morféticos e
cancerosos.
Assim procedeu – segundo alega – porque o
dispositivo em questão fere o artigo 73 da
Carta de 1946, reproduzindo na Lei Orgânica do
Distrito Federal (artigo 16) . "Não mais se
admite renda com aplicação especial, como pre-

__________________

__________________

PROJETO DE LEI
Nº 106, de 1948
Da Câmara, dos Vereadores do Distrito
Federal.
Art. 1º O primeiro trecho da Estrada Velha da
Tijuca compreendido entre o final da Rua Conde
Bonfim e a primeira interseção feita pela Avenida
Tijuca, passará a chamar-se Rua Magarinos Tôrres.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à

(*) Não foi revisto pelo orador.

(*) Não foi revista pelo orador.
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vê o projeto" – adianta o Prefeito, nas razões do
veto.
A improcedência do fundamento invocado é
manifesta.
Não há, com efeito, por onde tirar semelhante
conclusão do preceito constitucional citado:
"O orçamento será uno, incorporando-se à
receita, obrigatoriamente, todas as rendas e
suprimentos
de
fundos,
e
incluindo-se,
descriminadamente, na despesa, as dotações
necessárias ao custeio de todos os serviços
públicos".
Nada impede, pois, que a renda do sêlo criado
e que será obrigatoriamente incorporada ao
Orçamento, venha a figurar na discriminação da
Despesa, em dotação própria, destinada à
assistência aos morféticos e cancerosos, nos têrmos
do projeto. Pela rejeição do veto".
É êste, Sr. Presidente ,o parecer que mereceu
a aprovação unânime da Comisão de Constituição e
Justiça.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Não havendo mais quem peça a palavra,
declaro-a encerrada.
Vai ser lido o projeto vetado.
É lido o seguinte

cinqüenta centavos, que deve ser aplicado em todos
os ingressos vendidos pelas casas de diversões
diurnas e noturnas, inclusive o Jóquei Clube.
Parágrafo único. O produto da venda do
referido sêlo destina-se exclusivamente à assistência
aos morféticos e cancerosos, na forma da
regulamentação desta Lei.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o veto nº
54, de 1948.
Os Senhores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Aprovado.
Está
esgotada
a
matéria
da
Ordem do Dia.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
sessão designando para a de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA

Votação, em discussão. única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 326, de 1948, que reajusta
vencimentos e salários do pessoal civil e militar da
União. (Com emendas de plenário e das Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças e pareceres
das mesmas comissões sob ns. 1.002, 1.127 e
1.003.
Discussão única do Projeto de Lei da, Câmara
PROJETO DE LEI
nº 168, de 1948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Fazenda, do crédito especial de Cr$
Nº 95-A – 1948
40.000.000,00 para financiamento do excedente do
consumo nacional da borracha. (Com pareceres
Da Câmara dos Vereadores do Distrito favoráveis ns. 1.109 e 1.110, respectivamente, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças,
Federal.
o 1º com emendas.
Art. 1º Fica instituído o Sêlo de
Levanta-se a sessão às 16 horas e 25
Cooperação
Popular,
no
valor
de minutos.
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144ª Sessão em 15 de Outubro de 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE, E PLINIO POMPEU, 4º SECRETÁRIO.
As 14,30 horas comparecem os Srs.
Senadores:
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Augusto Meira.
Evandro Vianna.
Mathias Olympio.
Plinio Pompeu.
Olavo Oliveira.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
Jose Americo.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Ismar de Góes.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Pereira Moacyr.
Santos Neves.
Andrade Ramos.
Rodolpho Miranda.
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
Roberto Glasser.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Lucio Corrêa.
Ernesto Dornelles. (27).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
27, Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O SR. 4º SECRETARIO (servindo de 2º)
procede à leitura da ata da sessão anterior, que
posta em discussão, é sem debate aprovada.
O SR. 3º SECRETARIO (servindo de 1º)
declara que não há expediente e lê os seguintes
pareceres:

PARECER
Nº 1.150 – 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
246, de 1948.
Relator: Sr. Ribeiro Gonçalves.
A Comissão apresenta. a redação final (fls.
anexas) do Projeto de Lei da Câmara nº 246, de
1948.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 13
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Ribeiro Gonçalves, Relator. – Augusto Meira. –
Cícero de Vasconcelos. – Waldemar Pedrosa.
ANEXO AO PARECER Nº 1.150,DE 1948
Redação final do Projeto de Lei da Câmara, nº
246, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Caberá aos servidores das Coletorias
Federais quando procederem à arrecadação de
taxas, cotas e multas devidas às entidades
autárquicas, a seguinte percentagem:
Até Cr$ 20.000,00 ................................
De mais de Cr$ 20.000,00 até Cr$
35.000,00 .............................................
De mais de Cr$ 35.000,00 até Cr$
65.000,00 .............................................
De mais de Cr$ 65.000,00 até Cr$
100.000,00 ...........................................
De mais de Cr$ 100.000,00 até Cr$
170.000,00 ...........................................
De mais de Cr$ 170.000,00 .................

%
20
15
10
8
5
1

§ 1º A Comissão prevista neste artigo será
distribuída, mensalmente, ao coletor, escrivão e
auxiliar da Coletoria; na proporção de quarenta por
cento (40%) para cada um dos dois primeiros e de
vinte por cento
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(20%) para o auxiliar ou auxiliares, devendo esta
percentagem, se houver mais de um, ser dividida
igualmente entre éles.
§ 2º Se na Coletoria não houver auxiliar, a
percentagem será atribuída em partes iguais ao
coletor e escrivão.
Art. 2º A percentagem de que trata o artigo
anterior será calculada sôbre o total efetivamente
arrecadado durante cada mês e deduzida da
arrecadação do mês seguinte.
Art. 3º A Coletoria Federal recolherá os saldos
do produto das taxas, cotas e multas que arrecadar,
pela maneira e nos prazos estabelecidos para o
recolhimento da renda da União.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PARECER
Nº 1.152 – 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
190, de 1948.

PARECER

Relator: Sr. Augusto Meira.
A Comissão junta a êste a redação final do
Projeto de Lei nº 190, de 1948, originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 28
de setembro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Augusto Meira, Relator – Cícero de
Vasconcellos. – Waldemar Pedrosa. – Ribeiro
Gonçalves.

Nº 1.151 –1948

ANEXO AO PARECER Nº 1.152,DE 1948

Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
262, de 1948.
Relator: Sr. Ribeiro Gonçalves.
A comissão junta a êste a redação
final do Projeto de Lei da Câmara, nº 262, de 1948
(fl. anexa)
Sala da Comissão de Redação de Leis,
em 8 de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente, – Ribeiro Gonçalves, Relator. – Augusto
Meira. – Cicero de Vasconcellos. – Waldemar
Pedrosa.
ANEXO AO PARECER Nº 1.151,DE 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado
a abrir, pelo Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio,
um
crédito
especial
de
Cr$
3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) para o
pagamento de despesas com a manutenção de
hospedarias a cargo do Departamento Nacional de
Imigração, em Rio Branco, Manaus, Belém,
Fortaleza e Natal.
Parágrafo únco. A importância dêsse
crédito será distribuída ao Tesouro Nacional,
à
disposição
do
Ministério
do
Trabalho,
Indústria e Comércio.
Art. 2º Esta lei entrará, em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
190, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São considerados membros da família
militar, para receber a pensão de montepio, além das
pessoas a a que alude o art. 15 do Regulamento
baixado com o Decreto-lei nº 3.695, de 6 de fevereiro
de 1939, nos têrmos em que ficou por efeito do
Decreto-lei nº 8.958, de 28 de janeiro de 1946, as
seguintes:
a) a mãe e os irmãos menores de 21 anos, se o
militar houver morrido na guerra entre os anos de 1939
e 1945, desde que o marido da primeira ou e pai dos
últimos seja invalido ou incapaz fisicamente de manter
a economia do lar;
b) os irmãos órfãos, menores de 21 anos.
Parágrafo único. As pessoas acima enumeradas
seguir-se-ão, na ordem estabelecida pelo art. 15,
citado, e que aí vêm mencionadas no número 5.
Art. 2º A orfandade, a invalidez e a
incapacidade, bem como a viuvez de que, no seu nº
4, trata o artigo 15 do citado Regulamento produzirão
o efeito que lhes é atribuído, ainda que se verifiquem
após. a morte do militar.
Art. 3º São extensivos aos herdeiros dos
militares da F.A.B. que houverem tomado parte em
operações de guerra na Itália, as vantagens
enumeradas no Decreto-lei número 8.794, de 23 de
janeiro de 1946.
Art. 4º As disposições anteriores aplicar-se-ão
às prestações vencidas, sem conferir, entretanto,
direito a juros.
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Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Tem a palavra o Senador Pereira Moacyr,
orador inscrito.
O SR. PEREIRA MOACYR: – Sr. Presidente,
no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, onde se
guardam preciosos documentos de nossos
antepassados, na cidade do Salvador, naquêle
Estado, será ouvida, hoje, a palavra fluente e
autorizada de João Mangabeira, em comemoração
ao centenário do nascimento de José Marcelino de
Sousa. Merecidas, bem merecidas são essas
homenagens. Consagram, exalçam e cultuam três
predicados, indispensáveis aos administradores:
honestidade, previsão e civismo.
José Marcelino de Sousa, nome que proclamo
com veneração, revelou, Senhor Presidente, desde o
início da sua carreira política, em 1886, com 28 anos
de idade, como deputado geral, pelo 5º Distrito
Eleitoral da Bahia, autoridade marcante, experiência
e firmeza de conceitos normativos e preferíveis para
a solução imediata de problemas de elevado alcance
econômico e social.
Nesse substancioso discurso, proferido no dia
5 de agôsto de 1887, ficaram registradas, com
franqueza, sua responsabilidade política, sua
esclarecida orientação no que respeita à valorização
da terra, ao fomento intensivo da lavoura, à
necessidade de expansão do crédito agrícola, ao
progressivo aumento dos meios de transporte, à
intensificação da imigração, proveitosa, atraindo o
imigrante, com o interêsse de ser proprietário, à
extinção da escravidão, substituindo o trabalho
escravo pelo trabalho livre, à fundação de escolas
teóricas e práticas de agricultura, ampliação de
nossas relações comerciais com os Estados Unidos,
que nos compravam noventa milhões de cruzeiros e
nos vendiam apenas quinze milhões ...
O SR. ANDRADE RAMOS: – Bons tempos,
nobre colega. Boas palavras as de V. Exa.
O SR. PEREIRA MOACYR: – Agradecido a V.
Exa.
...proteção às indústrias e o anseio de uma
situação econômica estável, com o objetivo de consolidar

riquezas e o desenvolvimento do país.
Faz 72 anos que esses patrióticos sentimentos
eram anunciados e, agora, constituem preocupação
incessante. Proclamada a República, em 1889, o dr.
José Marcelino foi eleito Senador à Assembléia
Constituinte da Bahia, onde cooperou com invulgar
descortínio, renunciando ao mandato em 1897, por
ter divergido da orientação política do então
Governador.
Afastado das lides partidárias, imune do
contágio das réfregas apaixonadas, dedicou-se à
administração de sua fazenda e da Estrada de Ferro
de Nazaré, quando, em 1901, foi escolhido Presidente
da Comissão Executiva do Partido Republicano da
Bahia, e, em 1904, eleito Governador, para substituir o
benemérito Dr. Severino dos Santos Vieira, digno
Chefe do mesmo Partido.
O quadriênio governamental iniciado constituiu
um período de realizações, um ressurgimento
econômico que despertou a Bahia de um colapso
demorado, devido, talvez de um lado, "à peste da
intriga política" e, de outra, ao partidarismo egoísta,
chumbado de ambições condenáveis. Sob os
auspícios dessa administração fecunda, tantos e
tantos foram os benefícios auferidos pela Bahia, que
não me atrevo a enumerá-los, tal o volume e valor.
Não devo silenciar, porém, quanto a situação dos
portos da extensa costa litorânea e do Rio São
Farncisco, desde Pirapora, no Estado de Minas, até
Boa Vista, em Pernambuco. Mediante negociações,
com o arrendatário do acervo da Navegação Baiana,
propriedade do Lóide Brasileiro, melhorou e
regularizou, com a aquisição de novos vapores na
Inglaterra, o transporte entre o Recôncavo, a Cidade
do Salvador e os Municípios do litoral, zona costeira
limitrofe com os Estados de Sergipe e Espírito Santo.
O Rio São Francisco e seus afluentes foram
objeto de exame da penetrante visão política e
administrativa do Dr. José Marcelino. A empresa
"Viação do São Francisco", encampada pelo Estado,
sofreu imediata remodelação, acrescida de novos
vapores. Um surto de progresso reanimou a
população daquela zona privilegiada, onde, em
visita, o Doutor José Marcelino assim comentava:
"Não há serviço que mais interessa à futura e
infalível grandeza do nosso Estado e a uma im-
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portante e vasta região da República Brasileira
do que a navegação do majestoso São Francisco e
dos seus importantes afluentes, que, ao mesmo
tempo,
fertilizam
suas
extensas
margens,
proporcionam
abundante
e
variada
pesca,
comunicam interior e diretamente alguns Estados e,
indiretamente, outros; contêm, em suma, amplo e
profundo volume dágua potável, para desenvolvida
navegação a vapor e para tôdas as aplicações
industriais.
E, tudo isto, já afirmado por cientistas e
escritores notáveis, viu, observou e admirou naquêle
opulento vale, onde ainda uma vez notou o
contraste, aliás não raro, das riquezas naturais
com a pobreza industrial, e tudo isto para ser
aproveitado só precisa de facilidade de transporte e
dos meios de estímulo, com os quais virão o
desenvolvimento da população e a exploração
aperfeiçoada e rendosa de múltiplas e variadas
indústrias, e dentre as quais se salientará a
agricultura, que tem ali um campo tão amplo quão
variado e fertil".
Um dos afluentes do caudaloso São
Francisco, o rio Prêto, o que faltava na zona
baiana, foi desobstruído, permitindo navegação
franca até São Marcelo, fronteiro com o Estado do
Piauí.
Naquela região, Sr. Presidente, se a mudança
da capital federal para o planalto goiano se realizar
com brevidade, a ligação do São Francisco com o
Tocantins, sendo o Rio Prêto o traço de união, se
aproximará da realidade. A ligação dêsses
gigantescos caminhos fluviais, sugestivo problema
de expansão econômica, já estudado, terá o efeito
encontrado na França e em outros países com
evidentes resultados.
Terminado o período governamental do Dr.
José Marcelino, é mistér Sr. Presidente, o registro
durante a sua gestão da exemplar execução das leis
e receita. A receita do quatriênio de 1904 a 1907
atingiu a Cr$ 70.060.397,50 com um saldo em
dinheiro, na caixa do Tesouro, no valor de Cr$
348.777,80. Foram aplicados em obras públicas,
viação, ensino e crédito agrícola, Cr$ 14.753.903,90,
21,5% da receita geral.
Eleito Senador Federal em 1909, teve sua eleição
contestada pelo Conselheiro Virgílio Damásio. Diri-

gia a política nacional o Senador Pinheiro Machado,
lider da candidatura do Marechal Hermes da
Fonseca à Presidência da República.
A verificação aos seus poderes, como Senador,
se protelou; o reconhecimento inspirava receio porque o
representante da Bahia, apoiado pelo seu partido e pelo
dr. Araújo Pinho, governador de então, sugeria um
candidato civil à Presidência da República.
Apesar de informado com lealdade do perigo
que o ameaçava, o doutor José Marcelino não
vacilou um só momento e manteve, imperturbável, a
atitude assumida. Não sofreu o golpe ameaçador,
mas não tangenciou, seguiu a reta traçada,
presidindo Ruy Barbosa, candidato à presidência.
Brilhante, educativa, e nunca mais repetida, foi essa
Campanha Civilista, iluminada pelo fulgor do gênio e dos
admiráveis conceitos de liberdade e democracia, irradiados
das magistrais conferências do Conselheiro Ruy Barbosa.
O SR. NOVAES FILHO: – Muito bem.
O SR. PEREIRA MOACYR: – A velhice e a
moléstia aguda abreviaram a existência do Dr. José
Marcelino.
No dia 17 de abril de 1917 falecera na sua
terra natal, cercado de amigos e dos carinhos dos
seus extremados filhos.
Era pobre, Sr. Presidente. Legou, além da
profunda saudade, do religioso culto à sua memória,
aos
seus
herdeiros,
apenas
o
nome
escrupulosamente honrado, que relembro nêste
augusto Senado, do qual fêz parte, com profunda
admiração e sincera gratidão. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é cumprimentado).
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Pereira Pinto.
Victorino Freire.
Magalhães Barata.
Cícero de Vasconcellos.
Attilio Vivacqua.
Flávio Guimarães.
Filinto Muller.
Joaquim Pires.
Sá Tinoco.
Ribeiro Gonçalves.
Camilo Mercio.
Salgado Filho.
Alfredo Neves.
Hamilton Nogueira.
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Clodomir Cardoso.
Waldemar Pedrosa.
Vergniaud Wanderley.
Walter Franco.
João Villasbôas.
Vespasiano Martins. (20).
Deixam de comparecer os Senhores Senadores:
Fernandes Távora.
Alvaro Maia.
Ferreira de Souza.
Apolonio Sales.
Góes Monteiro.
Durval Cruz.
Henrique de Novaes.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Marcondes Filho.
Euclydes Vieira.
Francisco Gallotti.
Pedro Ludovico.
João Câmara. (15).
O SR. PRESIDENTE: – Acha-se sôbre a mesa a
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 135, que
concede isenção de direitos, a qual pretende corrigir
equívoco de outra, anteriormente aprovada pelo senado.
Vai ser lido o parecer.
É lido e sem debate aprovado em discussão
única o seguinte:

ANEXO Nº 2 AO PARECER
Nº 1.138 – 1948
Redação do Projeto de Lei da Câmara
nº 135, de 1948, nêle incluída a emenda do
Senado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São isentas do impôsto de importação e
das taxas aduaneiras, excetuada a taxa de
previdência social, bem como do impôsto de
consumo, duas caixas de peso bruto de 143
(cento e quarenta e três) quilos, contendo
uma máquina para serviços de pesquisas
metalúrgicas e um motor eletrico, vindos dos Estados
Unidos da América do Norte, em outubro de
1946, pelo vapor "Rubem Dário", e destinados ao
Instituto de Pequisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições, em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da
Câmara nº 135, de 1948, volta à Casa de origem.
Continua a hora do expediente.
(Pausa).
Não desejando usar da palavra mais nenhum
Sr. Senador, passa-se á.

PARECER

ORDEM DO DIA.

Nº 1.138 – 1948

A Comissão submete ao Senado a redação final
da emenda com que foi aprovado o Projeto de Lei da
Câmara nº 135, de 1943, e de que não fez menção o seu
parecer anterior, número 994, de 24 de setembro último.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 12
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Augusto Meira, Relator. – Cícero de Vasconcellos.
– Waldemar Pedrosa.

Votação em discussão única do Projeto de Lei
da Câmara número 326, de 1948, que reajusta
vencimentos e salários do pessoal civil e militar da
União. (Com emendas de plenário e das Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças e pareceres
das mesmas comissões sob ns. 1.002, 1.127 e
1.003).
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o art.
142, do Regimento, deverão entrar em votação, em
primeiro lugar, as emendas e, depois, o Projeto em
globo, com as alterações feitas.
São aprovadas as seguintes:

ANEXO Nº 1 AO PARECER

EMENDAS

Nº 1.138 – 1948

Nº 1

Da Comissão de Redação de Leis

Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 135, de 1948.
Ao art. 1º:
Acrescente-se, em seguida às palavras
impôsto de consumo:
"executada a taxa de previdência social".

Ao § 2º do art. 2º:
Suprima-se.
Nº 55
Emenda supressiva:
Suprimir o artigo 26 e seu parágrafo.
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Nº 57
Ao artigo 25:
Suprimam-se as expressões finais "... até
serem obrigatoriamente aproveitados em cadeiras
vagas, para cuja regência estejam habilitados".
E' declarada prejudicada a seguinte:
Nº 64-A
Ao artigo 25:
Suprimam-se as palavras finais: – "até serem
obrigatoriamente aproveitados em cadeiras vagas
para cuja regência estejam habilitados".
O SR. ATTILIO VIVACQUA (pela ordem): –
Permita-me V. Ex.ª, Senhor Presidente, ponderar que é
uma emenda diferente, cogitando de assunto diverso.
O SR. IVO D'AQUINO: – São iguais.
O SR. PRESIDENTE: – Parece que há
equívoco do nobre Senador: as emendas são
perfeitamente idênticas.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – V. Exa. tem
razão. Verifico que são idênticas.
São rejeitadas as seguintes:
Nº 66.
Ao artigo 29:
Suprima-se.
Nº 72
a) Ao art. 3º:
Suprima-se o parágrafo segundo.
b) Ao art. 4º:
Suprima-se o parágrafo único.
O SR. PRESIDENTE: – Está prejudicada a
primeira parte da emenda nº 2.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) (para
encaminhar a votação): – A emenda nº 2 tem três
partes. A parte prejudicada é apenas a primeira.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 2 manda
suprimir o parágrafo único do art. 4º.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Está
certo. Mas se compõe, ainda, dos itens segundo e
terceiro, pois tem três partes.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 2 diz o
seguinte:
"Suprima-se o parágrafo único do art. 4º do
substitutivo ao anteprojeto do Executivo sôbre o
aumento de vencimentos do funcionalismo da União
substitutivo êsse da autoria da Comissão de
Finanças da Câmara dos Deputados".
Êsse substitutivo é de autoria da Comissão
de Finanças da Câmara dos Deputados. A mim
me parece que esta emenda coincide perfeitamente
com a de nº 72, na parte que se refere ao
art. 4º.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não
assim quanto à do art. 3º.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 72
compõe-se de duas partes: A primeira refere-se ao §
2º e a segunda ao parágrafo único do artigo 4º. A
emenda nº 2 é a mesma que a de nº 72, na segunda
parte.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Salvo se a Mesa tem indicação diferente
da constante do avulso 1.127, pág. 8. A emenda
nº 2 compõe-se de três partes. A que ficou
prejudicada deve ser, a meu ver, a primeira, que
teve parecer contrário. A segunda refere-se ao
art. 3º. A Emenda nº 72 tem duas partes uma
relativa ao art. 3º, mandando suprimir o § 2º
e outra relativa ao artigo 4º. A emenda nº 2
tem ainda um item 3º: "Em seguida ao artigo
27, acrescente-se o artigo infra, passando a 29,
etc...
Parece, pela ordem em que Vossa Excelência
está apresentando à consideração do Senado as
emendas...
O SR. PRESIDENTE: – Ambos estamos com
a razão.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...sendo
as supressivas inicialmente, que, quando V. Exa. se
refere à de nº 2, cogita da parte supressiva que ela
contém, ficando ressalvados para votação posterior
os itens 2º e 3º.
O SR. PRESIDENTE: – E' precisamente isto.
Anunciarei apenas a votação das emendas
supressivas. Em relação à Emenda n. 2, anunciei ao
Senado apenas a parte supressiva, que coincide
com emenda já apreciada e, por isso, ser
considerada prejudicada. As outras partes da
emenda – uma modificativa e outra aditiva – não
estão, evidentemente, em votação.
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O SR. ALVARO ADOLPHO (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, quero
completar a explicação dada pelo nobre colega
Senador Aloysio de Carvalho. Realmente a referida
emenda compõe-se de três partes: uma supressiva e
duas aditivas. Estando em votação apenas a
supressiva, é evidente que as outras duas partes não
o estão ainda.
O SR. IVO D'AQUINO: – Está em votação
apenas o item primeiro da emenda.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – A Comissão
aprovou o parecer do relator, contra os primeiro e
terceiro itens.
O SR. PRESIDENTE: – Perdão! Não estou
submetendo a voto os pareceres, mas as emendas,
pela ordem regimental.
Se uma emenda se compõe de diversas
partes, supressivas umas, modificativas ou
substitutivas outras, é evidente que as últimas não se
acham nesta oportunidade em votação, porquanto
estão em foco apenas as emendas supressivas,
algumas das quais coincidem com outras
anteriormente aprovadas, ou rejeitadas.
As demais partes, serão oportunamente
consideradas.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Acato, Sr.
Presidente, a orientação de V. Exa. Apenas quis
ressalvar o parecer do relator nessa parte.
São aprovadas as seguintes emendas:
Nº 51
Suprima-se o § 5º do art. 16.
Nº 64
Ao Projeto nº ...de 1948.
Ao art. 23:
Suprima-se.
O SR. PRESIDENTE: – Estão aprovadas
tôdas as emendas supressivas. Algumas delas
prejudicam outras que devem, a seguir, ser
submetidas.
Passamos às emendas substitutivas.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES (*) (pela
ordem): – Sr. Presidente, para melhor orientação
minha, desejaria saber que projeto está servindo de
base para a votação.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

Tenho em mãos o avulso, 1.002 e pergunto se
é o contido na página 111.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto é o que se
encontra no avulso 1.127, página 40.
O SR. IVO D'AQUINO: – O projeto em
votação não está publicado no avulso a que o nobre
colega se refere e no qual apenas se encontram
emendas.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Sr.
Presidente, dou por encerrada minha questão
de ordem. Já encontrei no avulso 1.127 o projeto
em votação. A minha dúvida surgiu porque o
projeto publicado no avulso 1.002 página
111, não tem o parágrafo 5º, que acabamos de
votar.
O SR. PRESIDENTE: – Vossa Excelência
poderá ler a publicação especial nº 326.
Emendas substitutivas.
Em votação a emenda nº 108.
Evidentemente, houve equívoco na redação
da emenda que é substitutiva do art. 2º e não aditiva.
Nestas condições, vou submetê-la à votação. Foi
oferecida pela Comissão de Constituição e Justiça e
mereceu parecer favorável da Comissão de
Finanças.
E' aprovada a seguinte:
EMENDA
Nº 108
Substituam-se os parágrafos 1º e 2º pelo
seguinte:
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto
nêste artigo:
a) os subsídios do Presidente, do VicePresidente da República e dos Membros do
Congresso Nacional, bem como os vencimentos dos
Ministros de Estado os quais obedecerão aos
preceitos constantes da lei ou resolução que os
fixar;
b) os vencimentos dos Oficiais Generais das
Fôrças Armadas, os quais constam do art. 8º.
O SR. ALVARO ADOLPHO (pela ordem): –
Sr. Presidente, a emenda é aditiva, porque do
projeto já consta a letra a. Foi preciso excetuar do
parágrafo único do art. 2º os vencimentos dos oficiais
generais das Fôrças Armadas, os quais constam do
art. 8º.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda é
substitutiva.
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O projeto estabelece:
“ Todo cargo, pôsto, função ou graduação
deverá ter o correspondente padrão de vencimentos
ou referência de salário.
§ 1º Excetuam-se os subsídios do
Presidente da República e do Vice-Presidente da
República”.
A emenda reza:
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto
neste artigo:
a) Os subsídios do Presidente da
República, do Vice-Presidente da República,
etc.”
Evidentemente, a emenda, que teve parecer
favorável, é substituída.
O SR. ALVARO ADOLPHO (pela ordem): –
Sr. Presidente, o acréscimo é apenas da
letra b.
O SR. PRESIDENTE: – Nesta parte, é aditiva,
mas, na primeira, é substitutiva.
Passa-se à Emenda nº 3, do plenário,
ao artigo 3º, parágrafo 1º e 2º: Está à
página
10
do
avulso
e
teve
parecer
favorável.
O SR. IVO D’AQUINO (pela ordem): – Sr.
Presidente, esta emenda foi rejeitada pela Comissão
de Finanças.
O
SR.
ALOYSIO
DE
CARVALHO
(*)
(pela
ordem):
–
A
emenda
substitutiva. A Comissão, entretanto, ofereceu
subemenda.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Uma
parte é substitutiva; outra aditiva.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A
Comissão aprovou subemenda aditiva, que está à
página 10 do avulso. Manda acrescentar um
parágrafo.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A emenda
foi aprovada.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: Tratandose de emenda substitutiva, caberia agora a
votação. A subemenda aditiva ficaria para outra
oportunidade.
O SR. PRESIDENTE: – Com relação
a esta emenda, ocorre o seguinte: no final
lê-se:
“Em consequência dessa emenda, suprima-se,
por desnecessário, o parágrafo único do artigo 5º do
projeto”.
Consequentemente
serão
votadas
–
primeiramente,
a
parte
substitu---------------------

(*) Não foi revisto pelo orador.

tiva e oportunamente, a aditiva do art. 5º, parágrafo
único.
Os Senhores Senadores que aprovam a
emenda nº 3, substitutiva dos parágrafos 1º e 2º do
art. 3º, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
É aprovada na parte substitutiva a seguinte
Nº 3
Substituam-se pelos seguintes os parágrafos 1º
e 2º do art. 3º do Projeto de Lei nº 672-B, de 1948, da
Câmara dos Deputados, que reajusta vencimentos e
salários do pessoal civil e militar da União:
§ 1º Os atuais ocupantes dos cargos, de
provimento efetivo, dos padrões P, Q e S, terão os
seguintes
P............................................................
Q...........................................................
R...........................................................
S...........................................................

Cr$
8.900,00
9.900,00
10.900,00
11.900,00

§ 2º Os cargos dos funcionários referidos no
parágrafo anterior serão transformados, quando
vagarem, em cargos do padrão O salvo os incluídos,
pelas leis ora vigentes nos Quadros Suplementares
dos diversos Ministérios, os quais serão extintos,
logo que vagarem.
São declaradas prejudiciais as seguintes
EMENDAS
Nº116
Art. 3º Substitua-se o parágrafo 2º do art. 3º
pelo seguinte:
Parágrafo 2º Os atuais ocupantes dos cargos
referidos no parágrafo anterior terão direito à
diferença de vencimentos, nestes incorporados, para
todos os efeitos de acôrdo com a seguinte tabela:
P............................................................
Q...........................................................
R...........................................................
S...........................................................

Cr$
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00

È declarada prejudicada a seguinte
EMENDA
Nº 76-A
a) O § 2º do art. 3º fica assim redigido:
“Os
atuais
ocupantes
dos
cargos
referidos
no
parágrafo
anterior
te-
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rão inicialmente direito a uma diferença de
vencimentos nêstes incorporada para todos os
efeitos de acôrdo com a seguinte tabela:
P............................................................
Q...........................................................
R...........................................................
S...........................................................

Cr$
500,00
1.500,00
2.500,00
3.500,00

Estas diferenças serão acrescidas de Cr$
1.000,00 de dois anos até o limite de Cr$ 3.500,00.
É rejeitada a seguinte
EMENDA
Nº 76
O parágrafo único do art. 4º fica assim redigido.
Os atuais ocupantes dos cargos dos padrões
numericos 30 e 31 terão direito a uma diferença de
vencimentos sem prejuízo de qualquer outra diferença
de vencimentos que já estejam percebendo em virtude
de lei, para todos os efeitos nêstes incorporada,
inicialmente de acôrdo com a seguinte tabela:
30..........................................................
31..........................................................

Cr$
500,00
1.500,00

Estas diferenças serão acrescidas de Cr$
1.000,00 de dois em dois anos até o limite de Cr$
3.500,00.
E' aprovada a seguinte
EMENDA
Nº 85

FG-1......................................................
FG-2......................................................
FG-3......................................................
FG-4......................................................
FG-5......................................................
FG-6......................................................
FG-7......................................................

Cr$
3.000,00
2.000,00
1.000,00
1.500,00
800,00
600,00
700,00

§ 2º Os cargos de provimento em comissão,
do Poder Executivo, são os que constam da relação
anexa.
§ 3º As funções gratificadas que substituem
cargos em comissão são as que constam da relação
anexa.
§ 4º Fica assegurada a situação pessoal dos
atuais ocupantes de cargos que passam a ser de
provimento em comissão e a dos que ocupam cargos
de provimento em comissão cuja transformação em
função gratificada se verificará à medida que ocorrer
a vacância.
5º Os ocupantes dos cargos em comissão e
das funções gratificadas ficam sujeitos ao regime de
tempo integral.
O SR. PRESIDENTE: – Anuncio a Emenda nº
106 que se refere aos artigos 8º e 9º do projeto.
Deve ser votada, em primeiro lugar, a parte
concernente ao artigo 8º, que mereceu parecer
favorável.
Acha-se sôbre a mesa um requerimento
do Sr. Senador Ivo d'Aquino, que vai ser
lido.
E' lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 148 – 1948

Requeremos destaque, na emenda nº 106, da
Substitua-se no projeto o art. 6º e seu seguinte parte, correspondente, na sua classificação
parágrafo único pelo segunite:
de vencimentos, respectivamente, às referências da
F.A. 4 a F.A. 8:
Dos Cargos em comissão e funções
Cr$
gratificadas
“10.000,00
Art. 6º Os cargos de provimento em comissão
8.400,00
corresponderão aos seguintes símbolos e valores
7.000,00
mensais:
5.800,00
4.600,00”
Cr$
CC-1....................................................... 15.000,00
Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1948.
CC-2....................................................... 13.000,00 – Ivo.d'Aquino. – Alvaro Adolpho. – Pereira. Moacyr.
CC-3....................................................... 11.000,00 – Augusto Meira. – Maynard Gomes. – Evandro
CC-4....................................................... 10.000,00 Vianna. – Lucio Corrêa. – José Americo – Arthur
CC-5....................................................... 9.000,00 Santos, – Etelvino Lins. – Novaes Filho. – Georgino
Avelino.
§ 1º As funções gratificadas criadas ou
O SR. PRESIDENTE: – O requerimento
alteradas a partir da vigência desta lei corresponderão independe de discussão.
aos seguintes símbolos e valores mensais:
Vai ser submetido à votação.
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O SR. IVO D'AQUINO (*) (pela ordem): – Sr.
Presidente, quero dar uma explicação a respeito da
Emenda nº 106, apresentada pelo nobre Senador
Ismar de Góes e referente à tabela de vencimentos
para os oficiais das Fôrças Armadas.
Foram apresentadas três emendas: uma em
plenário, pelo nobre Senador Pinto Aleixo, e as
outras na Comissão de Finanças, – a de nº 93, por
mim, e a de nº 106, a que me refiro pelo Senador
Ismar de Góes.
Quando na Comissão de Finanças fiz
exposição sôbre as emendas, aleguei que a de
minha autoria tinha por fim fazer retornar à
Mensagem do Sr. Presidente da República os
vencimentos dos oficiais das Fôrças Armadas, o que
acarretaria
o
aumento
na
Despesa,
de
Cr$30.385.800,00
Havia, igualmente, uma emenda do Sr.
Senador Pinto Aleixo.
O SR. ISMAR DE GÓES: – A que se refere
êsse aumento?
O SR. IVO D'AQUINO: – A emenda completa
a minha.
O SR. ISMAR DE GÓES: – O aumento da
despesa é sôbre quê?
O SR. IVO D'AQUINO: – Sôbre o projeto
votado pela Câmara dos Deputados.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Julguei que fôsse
sôbre a proposta da Mensagem.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não! Eu retorno à
Mensagem. A emenda do nobre Senador Pinto
Aleixo,
apresenta
o
acréscimo
de
Cr$
104.271.000,00, e a do nobre Senador Ismar de
Góes, o de Cr$ 74.234.000,00, ambos sôbre o
projeto da Câmara.
A minha emenda tinha por fundamento a volta
da Mensagem do Senhor Presidente da República,
porquanto a Câmara de Deputados aumentou, em
relação à Mensagem, os vencimentos das praças,
mas diminuiu os dos oficiais das Fôrças Armadas.
Pretendi, dêsse modo, restabelecer os vencimentos
fixados na Mensagem presidencial.
A Comissão de Finanças do Senado, por
maioria de cinco contra três votos, preferiu a emenda
do Sr. Ismar de Góes.
O SR. PINTO ALEIXO: – Sub-emenda, aliás.
_____________

(*) Não foi revisto pelo orador.

O SR. IVO D'AQUINO: – Emenda. Assim está
classificada.
O SR. PINTO ALEIXO: – Sub-emenda à
emenda ao art. 9º.
O SR. IVO D'AQUINO:– Mas está classificada
como emenda. A emenda de V. Exa. tem o nº 4, a do
Senador Ismar de Góes o nº 106 e a minha o nº 93.
Baseei-me, para argumentar a favor de minha
emenda, primeiro, no retôrno à Mensagem
Presidencial; segundo, no aumento de despesa
muito menor que o acarretado pela emenda do
Senador Ismar de Góes.
O SR. ISMAR DE GÓES: - Menor?
O SR. IVO D'AQUINO: – Há uma diferença de
Cr$ 40.000.000,00.
Declarei
ainda,
perante
a
Comissão
de Finanças, que transita na Câmara dos
Deputados um projeto de Código de Vantagem dos
Militares.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Êsse Código nada
tem a ver com vencimentos.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não estou dizendo
que tenha relação com os vencimentos; mas o fato é
que concede um aumento.
O SR. PRESIDENTE: – Advirto aos
nobres Senadores que não está em discussão
a emenda. A Mesa submeteu à votação apenas
o pedido de destaque feito pelo Senador Ivo
d'Aquino.
O SR. IVO D'AQUINO: – O Código de
Vantagens dos Militares acresse de 20% seus
vencimentos. Julguei que o aumento concedido em
minha emenda atendia perfeitamente não só às
justas aspirações dos Oficiais, como se enquadrava
precisamente
nos
termos
da
Mensagem
Presidencial.
Como a emenda de minha autoria e a do
nobre Senador Ismar de Góes coincidem quanto aos
vencimentos dos oficiais-generais e dos 2ºs.–
tenentes, e discordam quanto aos dos coronéis,
tenentes-coronéis, majores, capitães e primeirostenentes, requeri destaque da parte da emenda de
Sua Excelência, que se refere, progressivamente aos
estipêndios de coronel a primeiro-tenente, a fim de,
serem submetidos à votação os constantes de minha
emenda.
Era a explicação que queria dar à Casa, para
ficar bem orientada no voto que proferir sôbre a
matéria. (Muito bem).
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O SR. PRESIDENTE: – Recordo ao Senado
que está em votação apenas o destaque requerido
pelo Senador Ivo d’Aquino. Se aprovado, entrará em
votação parte da emenda de S. Exa.
O SR. PINTO ALEIXO (*) (pela ordem): – Sr.
Presidente, em tôrno do destaque referido pelo
eminente Senador Ivo d'Aquino, ilustre líder do
Partido Social Democrático, sinto-me no dever de
proferir algumas palavras.
Ao projeto de lei que aumenta os vencimentos
dos civis e militares a serviço da União, tive
oportunidade de apresentar três emendas,
respectivamente, aos art. 8º, 9º e 10.
Coloquei-me francamente ao lado do
movimento surgido entre meus pares do Senado,
visando a reparar uma injustiça, que, a meu ver,
havia cometido, talvez inconsideradamente, a outra
Casa do Congresso.
A emenda ao art. 8º referia-se aos
vencimentos dos oficiais generais das Fôrças
Armadas. Era a primogênita e mereceu,
naturalmente, as preferências do eminente líder,
Senador Ivo d’Aquino.
O SR. PRESIDENTE: – Peço licença ao nobre
Senador para ponderar que não está em discussão a
emenda.
O SR. PINTO ALEIXO: – Senhor Presidente,
sinto-me no dever de proferir essas palavras, para
justificar minha oposição ao destaque requerido por
S. Exa.
O SR. PRESIDENTE: – Mas o destaque não
importa aprovação da emenda.
O SR. PINTO ALEIXO: – A outra emenda, que
recebeu o nº 2, referia-se aos oficiais em geral,
superiores e subalternos, e foi também preferida pelo
Senador Ismar de Góes, que a aceitou em princípio,
adotando os mesmos limites e fazendo uma
interpolação mais feliz, do que resultou diminuição,
na Despesa, de quarenta milhões de cruzeiros.
A terceira foi uma emenda infeliz pela qual seu
próprio autor, – o orador que nêste momento ocupa a
tribuna – demonstrou desinterêsse, por isso que
acarretava grande aumento na despesa prevista pelo
eminente Senador Ivo d'Aquino.
Compareci
à
célebre
reunião
secreta
da
Comissão
de
Finanças,
em
_____________

(*) Não foi revisto pelo orador.

a qual ficou decidido, em princípio, adotar-se as duas
primeiras emendas: a referente aos oficiais generais
e a que trata dos demais oficiais das Fôrças
Armadas.
O assunto foi longamente debatido em
duas sessões – uma da Comissão de
Finanças e outra secreta, dessa Comissão reunida
com as de Constituição e Justiça e de Fôrças
Armadas.
Nestas condições, Sr. Presidente, tendo juízo
formado a respeito, não vejo razão para após o
pronunciamento das comissões técnicas, concederse o destaque solicitado pelo eminente Senador Ivo
d’Aquino. (Muito bem).
O SR. ISMAR DE. GÓES (*) – (pela ordem):
– Sr. Presidente, como o ilustre Senador Ivo
d’Aquino declarou, forma apresentadas três
emendas na Comissão de Finanças: a do ilustre
Senador Pinto Aleixo, a de minha autoria e a do
nobre líder da maioria.
O destaque solicitado pelo ilustre Senador Ivo
d’Aquino, a meu ver, data vênia, implica grave
injustiça porquanto se refere aos itens F-5, F-6, F-7,
F-8 e F-9, correspondentes aos postos de coronel e
segundo-tenente...
O SR. IVO D'AQUINO: – A primeiro-tenente.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Retifico: a
primeiro-tenente.
O SR. PRESIDENTE: – Peço ao nobre
Senador atentar para o seguinte: foi requerido
destaque, o qual, e aceito, não implicará
aprovação da emenda. Esta será oportunamente
votada e, na ocasião, poderão os Srs.
Senadores usar da palavra para encaminhar a
votação.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Perfeitamente.'
O SR. PRESIDENTE: – Vossa Excelência,
entretanto, já está encaminhando a votação.
Anteriormente, aliás, outros Srs. Senadores também
o fizeram, razão pela qual me vejo em dificuldade
para cumprir o Regimento.
O
SR.
ISMAR
DE
GÓES:
Estou
exatamente
combatendo
o
pedido
de
destaque.
O SR. PRESIDENTE:– Pelo Regimento, o
requerimento de destaque não tem discussão; e V.
Exa.
O destaque visa à votação de par-mesmo
confessa que o está violando.
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te da emenda e não do todo. Posteriormente
votaremos a, parte destacada, que poderá ser aceita
ou rejeitada.
SR. ISMAR DE GÓES: – Estou me
pronunciando precisamente sôbre o destaque. Que
esconde êsse destaque?
O SR. IVO D'AQUIRO: – O destaque tem o
propósito de dar ao plenário a oportunidade de
escolher.
O SR. PRESIDENTE: – O Senador Ismar
de Góes está encaminhando a votação. Se o
pedido de destaque fôr aprovado, será depois
submetida à votação a parte destacada. Nessa
ocasião S. Exa. poderá encaminhar a votação e
combatê-la.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Aguardarei, então,
Sr. Presidente, o momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
requerimento de destaque. Os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Em virtude do pronunciamento do plenário, vou
submeter ao voto da Casa a parte não destacada da
Emenda nº 106, isto é a relativa ao art. 8º, e tôda a
que se refere ao art.9º.
Os Srs. Senadores que as aprovam, a emenda
nº 106, salvo o destaque, queiram permanecer
sentados.
(Pausa).
E' aprovada, com exclusão da parte destacada,
a seguinte.
EMENDA
Nº 106
Emenda substitutiva ao art. 8º.
Substituam-se os artigos 8º e 9º pelos
seguintes:
Art 8º Os padrões alfabéticos de vencimentos
dos postos de oficiais das Fôrças Armadas terão os
seguintes valores mensais:
FA-1..............................................................
FA-2..............................................................
FA-3..............................................................
FA-9..............................................................

20.000,00
16.000,00
12.000,00
3.600,00

Art. 9º Os vencimentos dos postos a
que se refere o art. 8º correspondem aos
padrões:
a)

General de Exército, Almirante de
Esquadra e Tenente Brigadeiro ............ FA 1

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
g)

General de Divisão, Vice-Almirante e
Major Brigadeiro..................................
General de Brigada, Contra-Almirante
e Brigadeiro.........................................
Coronel e Capitão de Mar e Guerra....
Tenente-Coronel e Capitão de
Fragata................................................
Major e Capitão de Corveta................
Capitão e Capitão Tenente.................
1º Tenente..........................................
2º Tenente..........................................

FA 2
FA 3
FA 4
FA 5
FA 6
FA 7
FA 8
FA 9

Vem à Mesa e é lido o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 149 – 1948
Requeremos preferência, na parte da qual foi
requerido destaque, na Emenda nº 106, de Cr$
10.000,00 até Cr$ 4.600,00, para ser votada a
seguinte parte da Emenda nº 93, correspondente,
na sua classificação de vencimentos, respectivamente,
às referências E. A. M. 4 e E. A. M. 8:
Cr$
9.000,00
7.500,00
6.400,00
5.400,00
4.500,00
Sala das Sessões, em 15 de outubro de
1948. Alvaro Adolpho. – Pereira Moacyr. – Maynard
Gomes. – Lucio Corrêa. – Augusto Meira. – Arthur
Santos. – José Americo. – Etelvino Lins.– Georgino
Avelino.– Novaes Filho.
O SR. PRESIDENTE: – Trata-se de
requerimento de preferência, não sujeito a
discussão, no sentido de ser votada, em lugar da
parte destacada da Emenda 106, uma parte da
Emenda 93, publicada à página 63 do avulso.
Os Senhores que aprovam o requerimento,
queiram permanecer sentodos.
(Pausa).
Está aprovado.
Deve ser votada, por conseguinte, a parte da
emenda 93, que diz:
Cr$
9.000,00
7.500,00
6.400,00
5.400,00
4.500,00

–431–
Há todavia, sôbre a mesa, um outro
requerimento do nobre Senador Filinto Muller, nos
seguintes têrmos:
"Requeiro destaque para votação da emenda
105, caso seja dada preferência para a parte da
Emenda 93 da qual foi requerido também, destaque".
Foi requerida preferência para votação de uma
parte da Emenda nº 93, a qual foi concedida pela
Casa. Assim deverá ser votada, em primeiro lugar, a
parte destacada da Emenda nº 93. Requer-se,
agora, destaque para a Emenda nº 106.
O SR. IVO D'AQUINO (*) (pela ordem): – Sr.
Presidente, desejo explicar à Casa, com lealdade, o
objetivo dos requerimentos apresentados.
A preferência por mim solicitada – e já
concedida: – diz respeito à escala de vencimentos de
coronéis a primeiros tenente, constante da Emenda
nº 93.
O pedido de destaque formulado pelo nobre
Senador Filinto Muller só teria objetivo no caso de
ser aprovada a preferência por mim requerida.
Pretendia S. Ex.ª fôsse destacada a parte da minha
emenda referente aos vencimentos dos coronéis,
que passariam a perceber dez mil em vez de nove
mil cruzeiros.
O SR. PRESIDENTE:– Nêste caso, o
requerimento. do Sr. Senador Filinto Muller estaria
prejudicado, porque o destaque solicitado pelo ilustre
senador Ivo d'Aquino eliminou a parte referente aos
coronéis, constante da Emenda nº 106.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) (pela
ordem): – Sr. Presidente, se a Emenda nº 93 for
aprovada, de acordo com o destaque, a de nº 105,
ficará prejudicada.
O SR. IVO D'AQUINO: – Claro.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Nêste
caso parece-me que, regimentalmente, a Emenda nº
93, devia ser votada, na conformidade do destaque
requerido pelo nobre Senador Ivo d'Aquino, menos
na parte relativa ao padrão de vencimentos referente
a nove mil cruzeiros. A Casa depois optaria entre a
parte da Emenda nº 98 e a da de nº 105.
E' um sub-destaque.
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

O SR. PRESIDENTE: – Há requerimento do
Senador Filinto Muller, pedindo destaque para
votação da Emenda nº 105, caso seja dada
preferência à parte da emenda número 93, para a
qual também foi requerido destaque.
O SR. IVO D'AQUINO: – A preferencia já foi
aprovada. O que pretende o Senador Filinto Muller é
destaque dentro da preferência.
O SR. PRESIDENTE: – Não. Sua Excelência
deseja se faça destaque de outro destaque, o que é
diferente. Requer que, da Emenda 106, se destaque
a parte relativa a nove mil cruzeiros, referente aos
vencimentos de coronéis.
O SR. IVO 'D'AQUINO: – Porque era o único
meio que S. Ex.ª tinha para requerer.
O SR. PRESIDENTE: – O que o Senador
Filinto Muller pretende é um destaque em cima de
outro destaque já aprovado.
O pedido não me parece regimental.
O SR. SALGADO FILHO (*) (pela ordem): –
Sr. Presidente, o Senado já concedeu preferência
para uma emenda; já concedeu, portanto, destaque.
O que vamos agora votar será preferência sôbre
matéria que já obteve êsse mesmo favor, o que, a
meu ver, atenta contra o Regimento. Ou aprovamos
a emenda a que se refere o nobre Senador Ivo
d'Aquino ou a rejeitamos; o que não é possível é
conceder preferência sôbre preferência, contra a
letra expressa no Regimento.
Meu voto é contrário. (Muito bem).
O SR. FILINTO MULLER (*) (pela ordem): –
Sr. Presidente, desejo explicar as razões pelas quais
redigi o requerimento nestes têrmos. Havia três
emendas estabelecendo padrões de vencimentos
para os oficiais das Fôrças Armadas, sendo uma
delas da autoria do Senador Ismar de Góes, outra do
nobre Senador Pinto Aleixo e uma terceira do ilustre
Senador
Ivo
d'Aquino,
restabelecendo
a
mensagem.do Sr. Presidente da República, enviada
ao Congresso.
Sabendo que o Senador Ivo d'Aquino
apresentaria pedido de destaque
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
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para a votação da sua emenda e prevendo a
hipótese da Casa o conceder, tive de requerer essa
outra preferência, empregando a condicional. Era a
única maneira de fazer com que prevalecesse a
minha intenção, na hipótese de ser concedido o
destaque.
Fui forçado a redigir assim o requerimento por
ignorar se a Casa concederia preferência à emenda
do Senador Ivo d'Aquino – e no caso considerava
necessária a votação de minha emenda, – ou se
manteria a do Senador Ismar de Góes, tornando-se
desnecessária nessa hipótese, minha emenda.
O SR. PRESIDENTE: – Quer me parecer que
não pode ser submetido à votação requerimento
sobre matéria vencida; – o destaque da Emenda 106
já foi concedido.
Há, porém, maneira de contornar a matéria,
regimentalmente: requerer-se a votação da tabela
separadamente. Aqueles que opinarem pelos Cr$
10.000,00, o farão e os que estiverem de acôrdo com
os Cr$ 9.000,00 pronunciar-se-ão nesse sentido.
Assim, o assunto ficará resolvido dentro do
Regimento e de acôrdo com as intenções dos
Senhores Senadores.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito bem. Será
a melhor forma do Senado se pronunciar.
O SR. IVO D'AQUINO – (pela ordem): –
Requeiro então a Vossa Excelência, Sr. Presidente,
se vote separadamente apenas o vencimento
correspondente ao pôsto de coronel. Sôbre os
demais, o Senado poderá pronunciar-se em
conjunto.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aliás, foi
essa a minha sugestão.
O SR. PRESIDENTE: – Foi essa a forma
regimental sugerida pelo Sr. Senador Aloysio de
Carvalho.
Vai-se proceder à votação, devendo o Senado
manifestar-se, em primeiro lugar, sôbre os
vencimentos relativos ao pôsto de coronel. Na
emenda do Sr. Ivo d'Aquino figura a importância de 9
mil cruzeiros, enquanto, pela Emenda 106, essa
quantia é elevada para 10 mil cruzeiros.
Sendo
esta
a
oportunidade
para
encaminhamento da votação, concedo palavra ao
Senador Ismar de Góes.
O SR. ISMAR DE GÓES – (pela
ordem):
–
Desejaria
que
V.
Ex.ª,
me
informasse,
Sr.
Presidente,
se
vai

submeter à votação apenas a parte referente aos.
vencimentos do pôsto de coronel.
O SR. PRESIDENTE: – sim.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Nêsse caso me
reservarei para, se necessário, usar da. palavra
quando Vossa Excelência anunciar a votação do
resto do destaque.
O SR. FI,LINTO MÜLLER (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, peço a
atenção do Senado para a emenda que está sendo
posta em votação, elevando os vencimentos do
pôsto de coronel para 10 mil cruzeiros. Nêsse
sentido havia apresentado, na Comissão de
Finanças, a Emenda nº 105, estabelecendo tão
sòmente que, no caso, o padrão fôsse de 10 mil
cruzeiros. Para tanto, ponderei que o pôsto de
coronel constitue fim de carreira nas Classes
Armadas, visto como a promoção ao generalato é
aleatória. Em se tratando de fim de carreira, pareciame justo fôsse melhor remunerado, tanto mais
quanto, nos cargos civis dos Ministérios, a
remuneração de 10 mil cruzeiros corresponderia,
exatamente, aos cargos de fim de carreira ou de
comissão.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Vossa
Excelência, pode informar-me, se na mensagem do
Presidente da República os vencimentos do pôsto de
coronel correspondem aos da emenda de V. Ex.ª?
O SR. FLLINTO MÜLLER: – Na mensagem
do Presidente da República os vencimentos de
coronel correspondem aos da emenda do Senador
Ivo d'Aquino.
A minha emenda eleva de mil cruzeiros
os
vencimentos
de
coronel.
Está
em
desacordo com a de Sua Excelência, o Senador Ivo
d'Aquino.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Estou bem
informado e lamento ter de votar contra a emenda de
V. Ex.ª. Fico de acôrdo com o Sr. Senador Ivo
d'Aquino.
O SR.FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª., tem-se,
mantido sempre nessa atitude.
O SR.ALOYSIO DE CARVALHO: – Há, no
caso, um ponto a esclarecer: pela emenda do nobre
Senador êsse pôsto da carreira militar ficará com os
vencimentos de 10 mil crueziros, destacando-se,
portanto, da carreira cí__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
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vil, cujo padrão é de 8.400 cruzeiros, motivo por
que não encontro razão para a emenda, a não
ser que V. Ex.ª me demonstre o contrário.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Ficará
elevado a 10 mil cruzeiros o quantum referente
ao pôsto de coronel.
O SR. PINTO ALEIXO: – V. Ex.ª poderia
ainda alegar que quase todos os funcionários da
letra "O", em geral, são chefes de repartição;
assim, pela lei que estamos votando, percebem
gratificações até de três mil cruzeiros. De modo
que, na realidade, muitos deles, quase todos,
terão, não 10 mil cruzeiros, e sim,12 mil. E'
preciso se leia com mais atenção o projeto que
estamos votando.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Via de regra,
Sr. Presidente, os funcionários civis de maiores
vencimentos exercem cargos em comissão, e,
como muito bem acentuou o nobre Senador Ivo
d'Aquino, são remunerados de acordo com a
importância da função.
O SR. SALGADO FILHO: – Só quando
exrcerem cargos em comissão, de vez que o
término da carreira é na letra "O" cujo
vencimento corresponde a 8.400 cruzeiros.
O SR. FILINTO MÜLLER: – A regra
segunda...
O SR. SALGADO FILHO: – Não é regra.
Justamente constitui exceção. A regra é o
funcionário
receber
os
vencimentos
correspondentes à letra "O", isto é, oito mil e
quatrocentos cruzeiros. Ao passo que, se o
coronel exercer outra função, como de adido
militar, por exemplo, receceberá muito mais.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – No
caso a Comissão lhe dá vantagens.
O SR FILINTO MÜLLER: – O nobre
Senador Salgado Filho está argumentando com
a letra "O", que não existe para o Exército e que,
restabelecida, faria voltar aos têrmos da
Mensagem
Presidencial,
quando
ficou
estabelecido que haveria diferença de
vencimentos entre militares e civis.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não
estou pleiteando para os militares em final de
carreira o mesmo que para os civis.
Apenas
pretendo
demonstrar
que
V.
Ex.ª, adotando o padrão militar, para fim de
carreira, em 10 mil cruzeiros se distancia mui-

to do funcionalismo civil. E não vejo razão para
isso.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Não resta
dúvida que há diferença, mas na emenda
apresentada pelo Senador Ivo d'Aquino foi o que
se verificou, quando mandou estabelecer para
os militares um padrão especial.
O SR. JOSÉ AMERICO: – A emenda de
V. Ex.ª não quebra o distanciamento entre o
pôsto de Coronel e o de Tenente Coronel?
O SR. FILINTO MÜLLER: – Não existia
padrão de proporcionalidade entre os postos. O
Senador Ismar de Góes...
O SR. JOSÉ AMERICO: – Na mensagem
do Presidente da República havia critério mais
ou menos uniforme.
O SR. FILINTO MÜLLER: – ...na sua
emenda,
procurou
estabelecer
proporcionalidade mais justa. Era o apêlo que
desejava fazer ao Senado, atendendo a que a
grande maioria dos oficiais do Exército não
atinge ao generalato e permanece no posto de
coronel, às vezes, quarenta anos. Pediria ao
Senado a aprovação da minha emenda.
O SR. ISMAR DE GÓES: – O pôsto de
coronel é o de mais dificil acesso dentre os
postos superiores.
O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Ex.ª disse
que o pôsto de coronel é fim de carreira, mas o
tenente coronel pode não atingir êsse posto.
O SR. FILINTO MÜLLER: –Meu apêlo é
no sentido de que seja concedido o padrão de
vencimentos que pleiteio. (Muito bem).
O SR. IVO D'AQUINO (*) (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente,
como o Senado viu, foi com a maior lealdade
que quase defendi o destaque do Senador
Filinto Müller, para que o Senado pudesse
pronunciar-se por uma ou por outra proposta de
preferência, ciente da matéria em votação.'
Devo agora dizer que lamento ser
contrário à emenda do nobre Senador e vou
explicar porque. Minha emenda faz regressar à
Mensagem os vencimentos dos militares. A do
eminente colega quebra o sistema, o critério
estabelecido. Acredito que, se a emenda de
minha autoria fôr
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
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apreciada pela Câmara, esta terá argumentos
decisivos para a manter, uma vez que faz
Mensagem o padrão de projeto.
O SR. ARTHUR SANTOS: –V. Ex.ª além
de ficar dentro do critério que me parece
constitucional, adota ainda outro critério
igualmente respeitável o da mensagem do
Presidente da República, como também alta
patente do Exército assume, nesta assentada, a
responsabilidade do aumento dos vencimentos
das classe
O SR. ISMAR DE GÓES: – Por êsse
teoria devíamos ficar, em tudo, com a
mensagem do Presidente da República.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Sempre
defendi êsse ponto de vista.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Vossa
Excelência tem tôda a razão.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Como, então,
votou o Senado o projeto de aumento da
magistratura?
O SR. ARTHUR SANTOS: – Contra meu
voto.
O SR. ISMAR DE GÓES – Mas o Senado
votou.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Quando se
apreciou o projeto da magistratura, tive ocasião
de declarar que era contra tudo aquilo que se
désse fora da mensagem presidencial. No
mesmo sentido votaram os que me
acompanharam.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Como eu,
por, exemplo.
O. SR. ISMAR DE GÓES: – Ainda ontem,
o Senado votou o projeto de lei da pecuária,
multo mais imoral.
O SR. SALGADO FILHO: – Protesto. O
projeto sôbre a pecuária não é imoral, porque
cogita da defesa da produção. Se o fôsse, o
Senado não o teria aprovado.
O SR. ISMAR DE GÓES: – E' um projeto
imoral e antieconômico.
O SR. SALGADO FILHO: – Tanto não é
que o Senado o aprovou; o o Senado não
aprova imoralidades.
O SR. JOAQUIM PIRES: – Muito bem.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Por isto ou
por aquilo aprovou-o, como tem feito com outros
projetos nas mesmas condições.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Talvez com o voto de V. Ex.ª (Risos).
O SR. ARTHUR SANTOS: – O
projeto da pecuária não o considero imo-

ral tanto assim que lhe dei o meu voto ontem.
SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Votei contra esse projeto, mas não considero
imoral.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Desejo dizer
ao Senador Ismar de Góes que como S. Ex.ª,
votei ontem contra emenda, mas não a
considero imoralidade.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Digo
que é imoral e acho que tenho direito
de o dizer, porque sou um representante do
povo.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O nobre
orador vai me permitir ainda um aparte. Pediria a
atenção do Senado para um, episódio que está
ocorrendo na Câmara dos Deputado. Ali está
reunida a Comissão de Finanças, efetuando os
córtes mais escandalosos no Orçamento da
União, inclusive negando verbas para obras
produtivas, relativas a interêsses fundamentais
da Nação, tais como agricultura, o transporte, a
educação e a saúde pública. Não podemos
portanto, estar votando aqui aumento de
vencimentos de militares fora da mensagem do
Sr. Presidente da República, sob o critério
pessoal de atender ou corrigir injustiças a
respeito dos respectivos vencimento quando
insuficientes são os vencimentos de todo o
funcionalismo nacional, dos assalariados,
dos operários, diante da alta escandalosa
do custo da vida. E isto é o que
vai acontecer com a votação do projeto de
aumento nas condições em que está sendo
feito.
O SR. ANDRADE RAMOS: – A inflação
só pode crescer...
O SR. ARTHUR SANTOS: – O
Senhor
Presidente
da
República
assume a responsabilidade do aumento dos
militares.
O SR. IVO D'AQUINO: – O nobre
Senador
Arthur
Santos,
deu
um
aparte
altamente
oportuno:
a
Câmara
dos Deputados, depois de ter virtualmente
aprovado o orçamento de República, resolveu
reexaminá-lo ante o deficit alarmante que iria
apresentar.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Cêrca de
dois bilhões de cruzeiros.
O SR. IVO D'AQUINO: – Eu próprio, na
Comissão de Finanças, transmiti aos meus
ilustres pares essa impressão, resultante
de reunião havida com o Presidente da Co-
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missão de Finanças, da Câmara e Ministros de
Estado, na presença do próprio Chefe da Nação,
quando todos chegamos à patriótica conclusão de
que é mister a maior compressão possível na
despesa pública.
Assim,
Sr.
Presidente,
malgrado
os
argumentos apresentados pelo nobre Senador Filinto
Müller, peço a S. Ex.ª licença para manter-me dentro
do meu ponto de vista, como disse, de sistema e de
métodos, que é simplesmente a adoção da
mensagem presidencial.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Mas que
aumenta sôbre o projeto vindo da Câmara...
SR. IVO D'AQUINO: – A minha emenda já
aumenta.
O SR. ANDRADE RAMOS: – ... cêrca de
quarenta milhões de cruzeiros.
O SR. IVO D'AQUINO: – As outras emendas
aumentam muito mais. Sr. Presidente, por estas
razões, sou compelido a defender a emenda na
forma por que a apresentei e do acôrdo com a
preferência concedida pelo Senado. (Muito bem).
O SR. PINTO ALEIXO (*) (para encaminhar a
votação): – Vou emitir, Sr. Presidente, o meu modo
de pensar.
Creio que êstes desentendimentos resultam,
principalmente, do modo qual se tem pretendido
encarar o sistema de pagamento entre os
funcionários civis e aquêles que exercem função
militar.
Não há nada, no entanto, mais diverso. E,
assim sendo, a remuneração concedida pelo Estado
aos seus funcionários civis deve corresponder a um
sistema de pagamento que, suponho, esteja bem
expresso no projeto de lei ora em debate. O sistema
de pagamento a ser adotado em relação aos
militares é, porém, fundamentalmente diferente, por
isso que aos militares compete um trabalho, por
assim dizer, permanente de todos os dias, de todos
os instantes, sem o tempo integral do funcionário
civil. O militar está sempre a postos: um simples
sôbre-aviso obriga-o a ficar em casa.
O SR. FILINTO MÜLLER: – E não recebe
extraordinários por isso.
O SR. PINTO ALEIXO: – Não recebe
extraordinários, como bem
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

diz V. Ex.ª por um trabalho que realiza além
daqueles a que está obrigado.
Como há dias tive ocasião de rememorar ao
Senado, lendo uma bela página de Vigny, o
eminente escritor francês de tão saudosa memória, o
soldado é um homem que está pronto a morrer
numa
esquina,
em
consequência
do
desentendimento de dois civis. Presta, pois, grandes
serviços à Nação.
O SR. ISMAR DE GÓES: – O militar tem
obrigação de estar em eterna vigilância, e preparado
para a morte. Tem maiores deveres para com a
defesa da Pátria. Deve merecer, pois, especial
atenção.
O SR. PINTO ALEIXO: – Muito obrigado pelo
aparte de V. Ex.ª, que ilustra as minhas
considerações.
E' por isso, Sr. Presidente, que insisto em
examinar estas razões, como coisa à parte, sem
preocupação de que venham dar lugar a queixas. A
Nação apoia-se nas Fôrças Armadas, orgulhosa
daquilo que tem feito pela segurança nacional e pela
defesa da ordem interna. A Nação está confiante,
porque tem a certeza absoluta de que elas nunca lhe
faltarão.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Sôbre isso, o
Senado não tem qualquer dúvida.
O SR. PINTO ALEIXO: – E' preciso, pois,
atender às necessidades dos militares. Eu próprio
tive ocasião de, em reunião, examinar a situação
precária em que se encontram.
O SR. ISMAR DE GÓES :– V. Ex.ª me permite
um esclarecimento?
O SR. PINTO ALEIXO: – Com todo o prazer
ouvirei V, Ex.ª.
O SR. ISMAR DE GÓES: – O aumento de
vencimentos é consequência da alta de vida. No
entanto,
o
exército
está
permanentemente
prejudicado, como V. Ex.ª sabe, os oficiais
são obrigados a fazer cursos de aperfeiçoamentos; o
do Estado Maior, da Escola Técnica, etc. Muitos
dêles, entretanto, não podem seguir tais cursos
porque lhes faltam recursos para vir ao Rio de
Janeiro.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Na tabela de V.
Ex.ª, a diferença de vencimentos entre capitães e
majores – oficiais que fazem êsse curso – é mínima.
O SR. PINTO ALEIXO: – Penso que não.
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O SR. JOSÉ AMÉRICO: – E' de duzentos a
quinhentos cruzeiros, o que não atende à situação
que V. Exa. apresenta.
O SR. ISMAR DE GÓES: – E' preciso
melhorar a situação dos oficiais
O SR. PINTO ALEIXO: – A diferença é de mil
cruzeiros. A interpolação feita pelo Senador Ismar de
Góes é mais ou menos na razão de mil e poucos
cruzeiros.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Qual a diferença
entre a proposta do Govêrno e a emenda do
Senador Ismar de Góes em relação a capitães e
majores?
O SR. PINTO ALEIXO: – Posso dizer ao Sr.
Senador José Américo que a diferença é de mil e
duzentos cruzeiros.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Essa foi a
classificação estabelecida na minha tabela.
O SR. JOSÉ AMERICO: – V. Ex.ª não fêz
referência à diferença entre capitães e majores, que
são os oficiais que fazem êsses cursos?
O SR. PINTO ALEIXO: – Como já disse, a
diferença é de mil e duzentos cruzeiros, de capitão
para major.
O SR. JOSÉ AMERICO: – E qual a que existe
entre a proposta do Govêrno e a emenda do
Senador Ismar de Góes?
O SR. PINTO ALEIXO: – No momento não
estou habilitado a responder.
O SR. JOSÉ AMERICO: – E' de mais ou
menos quatrocentos cruzeiros, o que, no fim,
representando grande ônus, não atende à situação
dêsses oficiais.
O SR. IVO D'AQUINO: – Posso informar a V.
Exa., porque estou habilitado a fazê-lo.
O SR. PINTO ALEIXO: – Quero chamar a
atenção do ilustre Senador para o seguinte fato: não
foi o Senado que tomou a iniciativa de examinar a
questão do pagamento aos funcionários civis e
militares. Foi o próprio Chefe da Nação quem
reconheceu essa necessidade, diante da situação de
vida por que passam os funcionários civis e militares.
O SR. JOSÉ AMERICO: – O argumento de V.
Exa. é a nosso favor. Estamos com a proposta
do Govêrno.

O SR. PINTO ALEIXO: – O próprio Chefe da
Nação, reconhecendo a situação em que estão os
militares e funcionários civis, enviou mensagem à
Câmara dos Deputados em que lhes reajusta os
vencimentos; e a nós, representantes do povo,
cumpre examiná-la. Assim temos procedido,
sistemàticamente. Via de regra, concordamos, em
linhas gerais. Se não houvesse necessidade de
exame por parte da Câmara dos Deputados e do
Senado, para possíveis alterações, desapareceria a
discussão. Simples decreto administrativo resolveria
o caso.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Nêsse ponto –
perdoe-me a franqueza – Vossa Excelência não tem
razão. O Congresso exerceria a sua função,
aceitando ou rejeitando a proposta governamental ou
reduzindo os vencimentos propostos. Data venia, de
V. Exa., não cabe ao Parlamento a função passiva
de homologar as propostas do Executivo. Pode
recusá-las ou reduzi-las no quantum. O que não
pode – e é ponto por que me bato – é aproveitar-se
da mensagem para extender os benefícios a outras
categorias
de
funcionários,
aumentando,
sistemàticamente, vencimentos.
O SR. PINTO ALEIXO: – Eu já conhecia a
opinião expendida por V. Exa. A discussão, nêsse
sentido, é constante, tanto nesta como na outra Casa
do Congresso. As opiniões, entretanto, dividem-se.
E' admissível qualquer correção.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A Constituição, a
meu ver, é imperativa.
O SR. PINTO ALEIXO: – A alteração tanto
pode ser para mais, como para menos.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Neste sentido
têm sido as deliberações do Parlamento.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Então, a
disposição constitucional não tem razão de ser.
O SR. PINTO ALEIXO: – Ao contrário. A meu
ver, é sábia. Só quem administra o País, pode sentir
as suas necessidades.
O SR. FILINTO MULLER: – O exame da
matéria é provocado pelo Poder Executivo.
O SR. ARTHUR SANTOS: – E o Congresso
estende o beneficio a outras classes de funcionários,
reduzindo a zero o dispositivo constitucional.

– 437 –
O SR. PINTO ALEIXO: – A provocação do
exame é feita na melhor das intenções.
Ninguém nega ao Chefe de Estado, ao
Presidente da República, homem forrado das
melhores intenções, o propósito deliberado de
acertar.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Arcará com a
responsabilidade de seus atos.
O SR. PINTO ALEIXO: – Só a êle cabe a
responsabilidade.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Como
poderá arcar o Presidente da República
com a responsabilidade se a proposta que
envia
ao
Congresso
é
completamente
modificada?
O SR. PINTO ALEIXO: – Será êle em última
análise que deixará de pagar, se não dispuser de
recursos.
Sr. Presidente, penso estar bem explicada a
minha
intenção.
Expus,
o
meu
modo
de ver o problema. Julgo-o correspondente a outro
sistema e não ao que se pretendeu. Pela
natureza do serviço que prestam, pelos encargos a
que
são
cometidos;
oficiais
das
Fôrças
Armadas
merecem
tratamento
especial.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a parte da
Emenda nº 93, em que se fixa em nove mil cruzeiros
os vencimentos de coronéis, queiram permanecer
sentados.
(Pausa).
Está aprovada.
O SR. ISMAR DE GÓES (pela ordem): – Sr.
Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor
Senador Ismar de Góes requer verificação da
votação.
Queiram levantar-se os Senhores Senadores
que votam pela aprovação dessa parte da emenda
do Senador Ivo d'Aquino.
(Pausa).
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que
votaram favoràvelmente e levantar-se os que votam
contra.
(Pausa).
Votaram a favor da emenda vinte e seis Srs.
Senadores; 'votaram contra, dezessete Senhores
Senadores.
Está
confirmada
a
aprovação
da
parte da Emenda nº 93 em que são

fixados os vencimentos dos coronéis e oficiais das
outras de patente equivalentes.
Os Srs. Senadores que aprovam o restante da
parte da emenda 93 que teve preferência, queiram
conservar-se sentados.
(Pausa).
Está aprovada.
A parte da emenda nº 93 que acaba de ser
aprovada, correspondente à destacada da Emenda
nº 106, é a seguinte
Cr$
9.000,00
7.500,00
6.400,00
5.400,00
4.500,00
Fica prejudicada a parte
Emenda nº 106 e é a seguinte:

destacada

da

Cr$
10.000,00
8.400,00
7.000,00
5.800,00
4.600,00
Está também prejudicado a seguinte texto da
Emenda nº 93:
Nº 93
Substituam-se os artigos 8º e 9º pelos
seguintes:
"Art. 8º Os padrões alfabéticos de vencimentos
dos postos de oficiais do Exército, da Marinha e da
Aeronáutica terão os seguintes valores mensais:
Cr$
E.M.A. 1.................................................. 20.000,00
E.M.A. 2.................................................. 16.000,00
E.M.A. 3.................................................. 12.000,00
E.M.A. 9.................................................. 3.600,00
Art. 9º Os vencimentos dos postos a que se
refere o art. 8º correspondem aos seguintes padrões:
a) General de Exército, Almirante e
Tenente Brigadeiro..........................
b) General de Divisão, Vice Almirante
e Major Brigadeiro............................

Padrões
E.M.A. 1
E.M.A. 2
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c) General de Brigada, Contra –
Almirante e Brigadeiro...................
d) Coronel e Capitão de Mar e
Guerra...........................................
e) Tenente – Coronel e Capitão de
Fragata..........................................
f) Major e Capitão de corveta...........
g) Capitão e Capitão Tenente...........
h) 1º Tenente.....................................
i) 2º Tenente.....................................

E.M.A. 3
E.M.A. 4
E.M.A. 5
E.M.A. 6
E.M.A. 7
E.M.A. 8
E.M.A. 9

São declaradas prejudicadas as seguintes:
EMENDAS
Nº 4
Ao art. 8º:
Os vencimentos mensais dos postos dos
oficiais generais correspondem ao seguinte:
a) General de Exército Almirante de
Esquadra Tenente Brigadeiro........
b) General de Divisão Vice-Almirante
Major Brigadeiro.............................
c) General de Brigada ContraAlmirante Brigadeiro.......................
Ao art. 9º:
Os vencimentos dos
corresponderão ao seguinte:

Cr$
20.000,00
16.000,00
12.000,00

demais

Coronel e Capitão de Mar e Guerra.....
Tenente Coronel e Capitão de
Fragata.................................................
Major e Capitão de Corveta.................
Capitão e Capitão Tenente..................
1º Tenente...........................................
2º Tenente...........................................

postos,

Cr$
10.000,00
8.500,00
7.200,00
6.000,00
5.000,00
3.600,00

Art. 10. Os vencimentos das praças de pré
correspondem ao seguinte:
A
Aspirante a oficial médico Suboficial....

Cr$
3.000,00

Taifeiro Mór (cozinheiro e alfaiate)
1º Sargento.............................................
2º Sargento.............................................
Taifeiro de 1ª classe (cozinheiro e
alfaiate)
3º Sargento.............................................
Taifeiro
Mór
(barbeiro,
copeiro,
arrumador e sapateiro)..........................
Taifeiro de 2ª classe (cozinheiro e
alfaiate)..................................................
Taifeiro de 1ª classe (barbeiro, sapateiro
e copeiro).
Aluno da E. E. Aer. (3º e 4º
períodos).................................................
Estagiários Curso F. Enfermeiro.............
Cabo........................................................
Taifeiro de 2ª classe (barbeiro, sapateiro
e copeiro)...............................................
Soldado de 1ª classe (I.G.Ot.) Engajado
Soldado de 1ª classe Aluno da E. E.
Aer. 2º período) – Soldado de 2ª classe
(I.G.Ct.) Engajado...................................
Soldado de 2ª classe...............................
Aluno E. E. Aer.(1º período) – Aluno
Esc.Tec. Aviação....................................
Cadete do 3º ano da E. Aer. – Cadete
do Curso Prévio da E. E. Aer. – Aluno
do Curso O. R. Aer..................................

2.400,00
2.100,00
1.800,00
1.300,00
1.200,00
1.100,00
1.100,00
800,00
750,00
650,00
600,00
400,00
350,00
200,00

B
Ministério da Guerra
Aspirante a oficial e Subtenente..............
Sargento ajudante e 1º Sargento............
Músico contra mestre..............................
1º Sargento e músico de 1ª classe..........
2º Sargento e músico de 2ª classe..........
3º Sargento e músico de 3ª classe..........

3.000,00
2.400,00
2.700,00
2.400,00
2.100,00
1.800,00
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1º Cabo e músico de 4ª classe................ 1.100,00
Cabo engajado de fileira, ou empregado.
800,00
Cabo engajado, especialista ou artífice...
900,00
Cabo engajado, mecânico ou rádio
telegrafista............................................... 1.100,00
Cabo
convocado,
de
fileira
ou
empregado..............................................
550,00
Cabo convocado, especialista ou artífice
650,00
Cabo convocado mecânico ou rádio
telegrafista...............................................
750,00
Soldado não mobilizável e Aluno da
Escola Preparatória de Cadetes..............
100,00
Soldado mobilizável de fileira ou
empregado e Cadetes.............................
200,00
Soldado mobilizável especialista ou
artífice e cadete do último ano.................
300,00
Soldado engajado, de fileileira ou
empregado.............................................
550,00
Soldado engajado, especialista, artífice
ou corneteiro de 2ª classe.......................
650,00
Soldado engajado, corneteiro de 1ª
750,00
classe.......................................................
C

300,00
350,00
300,00
200,00
40,00

Nº 105
Estabeleça-se para Coronel e Capitão de Mar
e Guerra o Padrão E, M.A.-4 – Cr$ 10.000,00.
O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr.
Presidente, há emenda – aliás, publicada como
subemenda à de nº 106 – ao § 2º do artigo 9º, e
referente aos oficiais do Corpo de Bombeiros e da
Polícia Militar do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE: – Trata-se de emenda
aditiva, a qual não pode ser agora votada.
O SR. IVO D'AQUINO: – O meu objetivo foi
apenas lembrar à Mesa a existência desta emenda.
São aprovadas as seguintes:
EMENDAS

Ministério da Marinha
Guarda Marinha e suboficial....................
Taifeiro de 1ª classe (cozinheiro) e 1º
Sargento..................................................
2º Sargento..............................................
Taifeiro de 2ª classe (cozinheiro) e 3º
Sargento..................................................
Taifeiro de 1ª classe (arrumador,
barbeiro e padeiro)...................................
Taifeiro de 3ª classe (cozinheiro).............
Taifeiro de 2ª classe (arruamdor,
barbeiro e padeiro)...................................
Cabo........................................................
Taifeiro de 3ª classe (arrumador,
barbeiro e padeiro)...................................
Marinheiro de 1ª classe...........................
Marinheiro de 2ª classe, soldado do C.
F. N. – Soldado tambor e corneta –
Soldado especia-

lizado dos ramos CV e e MA – Soldado
(Comp. Transportes)...............................
Grumete:
Sorteado
(soldado)
–
Soldado
(voluntário)..............................................
Aspirante do último ano..........................
Aspirante.................................................
Aprendiz de marinheiro...........................

3.000,00
2.400,00
2.100,00
1.800,00
1.300,00
1.200,00
1.100,00
800;00
750,00
650,00

Nº 84
Ao art. 10.
Onde se diz:
"Músico de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe"
Diga-se:
1º Sargento músico, 2º Sargento músico, 3º
Sargento músico e 1º Cabo músico.
Nº 87
Na tabela C) Ministério da Marinha, anexa ao
projeto, ao invés de:
Marinheiro de 2ª classe.
Soldado D. F. M.
Soldado tambor e corneta.
10 –
Soldado especializado dos ramos C. V. e M. A.
Soldado (Comp. transportes).
Diga-se:
Marinheiro de 2ª classe:
– 10
Soldado Naval.
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Nº 88

São rejeitadas as seguintes:

Na tabela C) Ministério da Marinha, anexa ao
EMENDAS
projeto, em vez de:
Grumete:
Ao art. 10:
7 – Sorteado (soldado).
Substitua-se a tabela da letra C) – Ministério
Soldado (voluntário).
da Marinha – pela seguinte:
Diga-se:
Grumete:
Guarda Marinha
7 – Sorteado.
24
Soldado (recruta).
Suboficial
Nº 89
Na tabela C) Ministério da Marinha, anexa ao
projeto, em vez de:
Taifeiro de 1ª classe:
22 –
1º Sargento.
Diga-se:
1º Sargento.
22 –
Taifeiro de 1ª classe.
Nº 92
Na tabela C) Ministério da Marinha, anexa
ao,projeto, em vez de:
12 – Marinheiro de 1ªclasse.
Diga-se:
Marinheiro de 1ª classe.
12 –
Soldado naval cursado.
E' declarada prejudicada a seguinte:
EMENDA

Correções à Tabela
C – Ministério da Marinha do Art. 10
Sejam feitas as seguintes alterações:

12
11

22
21

20

19
19
15
14

13

Nº 102

Referência
de
salário

23

Graduação
Marinheiro de 1ª classe
e soldado do CFN com
curso de especialização.
Marinheiro de 2ª classe
e soldado do CFN

10

Taifeiro
1º Sargento
2º Sargento
3º Sargento
Taifeiro de 2ª classe (cozinheiro)
Taifeiro de 1ª classe (arm. Bar. Pad.)
Taifeiro de 3ª classe(cosinheiro).
Taifeiro de 2ª classe(arm. Bar., Pad.).
Cabo
Taifeiro de 3ª classe (arm. bar. Pad.).
Marinheiro de 1ª classe.
Marinheiro de 2ª classe.
Soldado do C.F.N.
Soldado tambor e corneta
Soldado especializado dos ramos C.V. e M.A.
Soldado (Comp. Transporte
Grumetes
Sorteado (soldado)
Soldado voluntário.
5 Aspirante – último ano
4 Aspirante
2 Aprendiz marinheiro
Nº 90

Ao art.10:
Substitua-se a parte final do Tabela "D"
(Policia Militar do Distrito Federal) pela seguinte:
15 – Cabo de esquadra.
13 – Corneteiro e clarim.
12 – Soldado.
O SR. PRESIDENTE: – A Emenda nº 61 foi
oferecida uma subemenda que submeto ao voto do
plenário.
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E' aprovada a seguinte:

3º sargento e 3º sargento músico........ 1.500,00
Cabo de esquadra...............................
900,00
Bombeiro – tamboreiro – corneteiro....
750,00
Bombeiros de 1ª, 2ª e 3ª classes........
650,00

SUB-EMENDA
A Emenda 61
Propomos, assim, a seguinte subemenda:
12 – Cabo de esquadra.
14 – Bombeiro, tamboreiro e corneteiro.
13 – Bombeiro de 1ª classe.
12 – Bombeiro de 2ª classe.
11 – Bombeiro de 3ª classe.
E' declarada prejudicada a seguinte:
EMENDA
Nº 96
À Emenda nº 4 apresentada ao Projeto da
Câmara nº 326, de 1948, sejam incluídas, nas
alterações propostas ao artigo 10, após a Tabela C,
com referência aos vencimentos das praças do
Ministério dar Marinha, as tabelas abaixo, relativas
ao pessoal (praças de pre) da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a saber:
D
Polícia Militar do Distrito Federal
Aspirante a oficial ..................................
Sargento-ajudante ou intendente ..........
1º Sargento e 1ºsargento musíco...........
2º sargento,2º sargento músico e 2º
sargento especialista..............................
2º sargento, corneteiro e clarim.............
3º sargento e 3º sargento músico..........
Cabo de esquadra..................................
Corneteiro, clarim e tambor ...................
Soldado .................................................

Cr$
3.000,00
.2.700,00
2.400,00
2.100,00
2.100,00
1.800,00
900,00
750,00
650,00

E
Corpo de Bombeiros do DistritoFederal
Aspirante a oficial ..................................
Sargento - ajudante ...............................
1º sargento e 1º sargento músico..........
2º sargento e 2º sargento músico..........

Cr$
3.000,00
2.700,00
2.400,00
2.100,00

Nº 6
Substitua-se o artigo 16.pelo seguinte:
Art.Os Proventos de inatividade dos
funcionários
civis
apresentados
ou
em
disponibilidade da União, bem como dos
militares da Reserva Remunerada e Reformados
terão um acréscimo correspondente à 2/2
(dois terços) do aumento que fôr concedido
aos servidores civis e militares em atividade,
da
mesma
categoria,
função,
posto
ou
graduação.
Nº 75
Substitua-se o artigo 10 pelo seguinte:
Art. 16 – Os funcionários civis aposentados
da União ou em disponibilidade, bem como os
militares da reserva remunerada e reformada das
Classes Armadas. Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros, ambos do Distrito Federal terão
aumentados os proventos atuais na forma do
seguinte:
a) de 40% os que passaram à inatividade da
vigência da Lei número 284 e da de nº 287 ambas
de 28 de outubro de 1936;
b) de 30% os que passaram a inatividade
no regime das leis referidas na alínea a
até a data em que entrou em vigor o
Decreto-lei nº 5.976, de 10 de novembro
de 1943;
c) de 2% da vigência do Decretolei mencionado na alínea b, em diante,
com exceção dos inativos que tiverem sido
beneficiados pela Lei nº 116, de 15 de outubro de
1947:
Nº 86
Ao artigo 16.
Substitua-se o § 1º do artigo 16 pelo
seguinte:
§ 1º – Serão aposentados compulsoriamente
os que atingirem os seguintes limites de idade:
Classe N – 65 anos.
Classe M – 62 anos.
Sala das Comissões em 20 de setembro de
1948.-Ivo d'Aquino.
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Nº 26
Acrescente-se á tabela do pessoal inativo o seguinte:

Valor do provento anual

Importância do aumento conforme a data da
inatividade
Até 1936

Até
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

100,00
101,00
201,00
301,00
501,00
701,00
1.001,00
1.501,00
2.001,00
3.001,00
4.081,00
5.001,00
6.001,00

............................................................
a
200,00 ......................................
a
300,00 ......................................
a
500,00 ......................................
a
700,00 ......................................
a 1.000,00 ......................................
a 1.500,00 ......................................
a 2.000,00 ......................................
a 3.000,00 ......................................
a 4.000,00 ......................................
a 5.000,00 ......................................
a 6.000,00 ......................................
a 7.000,00 ......................................

100,00
120,00
160,00
240,00
330,00
420,00
560,00
700,00
870,00
1.050,00
1.300,00
1.700,00
1.900,00

De 1937 a
1943
75,00
90,00
120,00
180,00
245,00
315,00
420,00
525,00
650,00
770,00
1.000,00
1.000,00
1.200,00

A partir de
1947
50,00
60,00
80,00
120,00
160,00
210,00
280,00
350,00
430,00
520,00
650,00
850,00
950,00

Mais de 7.000,00 – 100,00 por .... 1.000,00 do vencimento atual.
São aprovadas as seguintes:
EMENDAS
Nº 5

láveis,
as
gratificações
e
outras
vantagens a que fizeram jús os referidos
inativos".
São declaradas prejudicadas as seguintes

EMENDAS
Redija-se o art. 15 da seguinte forma:
“Os proventos da disponibilidade ficam desde
Nº 50
logo reajustados, alterando-se os padrões ou
referências respectivas de aôrdo com as
Redija-se o art. 15 da seguinte maneira:
Modificações operadas em relação ao pessoal em
Art.
Os
proventos
dos
servidores
atividade.
em
disponibilidade
serão
revistos
na
base dos novos vencimentos ou salários
Nº 7
fixados
em
lei,
par
aos
cargos
ou
funções
idênticas
ás
que
Ao § 2º do art. 16.
ocupavam.
Redija-se da seguintes forma o parágrafo 2º.
Parágrafo
único.
Não
havendo
"Cômputo do provento ou vencimento a que se identidade de cargos ou funções, basear-se-á a
refere o parágrafo anterior, não se incluirão os revisão nos valores fixados para os padrões
decorrentes de cargos legalmente acumuou referências
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em que se encontravam os servidores, à data de sua
O SR. PRESIDENTE: – Mas essa subemenda
disponibilidade.
refere-se apenas ao § 2º da emenda do Senador Ivo
d'Aquino. O § 1º tem parecer favorável da Comissão.
Nº 8
O SR. IVO D'AQUINO: – Uma pergunta, Sr.
Presidente: essa sub-emenda é a que se refere à
Substitua-se o parágrafo 5º do artigo 16 pelo pensão mínima de trezentos e cinquenta cruzeiros?
seguinte:
O SR. PRESIDENTE: – E' a que consta da
"O disposto no parágrafo anterior não se página 62 do avulso.
aplica aos funcionários referidos no art. 185 da
Os Senhores que aprovam a emenda 91, com
Constituição".
exclusão do § 2º, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Nº 47
E' aprovada, com exclusão do § 2º, a seguinte:
O § 5º do art. 16 será assim redigido:
§ 5º O disposto no parágrafo anterior não se
aplica quando uni dos cargos fôr vitalício.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 91, foi
oferecida uma subemenda, cuja aprovação não a
prejudica senão na parte final (é 2º).
O SR. IVO D'AQUINO (Para Encaminhar A
Votação): – Sr. Presidente, parece-me que
foi aprovada pela Comissão de Finanças a
subemenda.
Pediria a V. Ex.ª verificá-lo, a fim de que
não haja engano na votação, pois há subemenda
de
minha
autoria,
aprovada
pela
Comissão
de
Finanças,
englobando
subemendas
que
ficaram
prejudicadas.
Os Senadores Andrade Ramos e Evandro
Vianna apresentaram emendas que foram aprovadas
e, na redação final, englobadas em uma só.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda do Senador
Ivo d'Aquino é a de número 91; e foi apresentada
pela Comissão de Finanças, quanto ao parágrafo 2º
do dispositivo, uma sub-emenda.
O SR. IVO D'AQUINO: – Da autoria do
Senador Andrade Ramos.
O SR. PRESIDENTE: – Mas refere-se ao § 2º
apenas, enquanto a emenda de V. Ex.ª. abrange
os parágrafos 1º e 2º.
O SR. IVO D'AQUINO: – A emenda do
Senador Andrade Ramos, que elevou o mínimo da
pensão a trezentos e cinquenta cruzeiros foi
rejeitada?
O SR. PRESIDENTE: – Tenho em mãos as
seguintes emendas, constantes do avulso, à
página 62: a do Senador Ivo d'Aquino, à qual
o
Senador
Andrade
Ramos
apresentou
subemendá.
O SR. IVO D'AQUINO: – Exatamente.

EMENDA
Nº 91
Ao artigo 17 e seus parágrafos 1º e 2º
Substituam-se o art. 17 e seus parágrafos 1º e 2º
pelo seguinte:
"Art. 17. Aos pensionistas do Tesouro
Nacional será concedido aumento de seus proventos
de acordo com a seguinte tabela em bloco:
a)
b)
c)
d)

Até Cr$ 500,00......................................
De Cr$ 501,00 até Cr$ 1.000,00...........
De Cr$ 1.001,00 até Cr$ 2.000,00........
De Cr$ 2.001,00 para cima...................

%
25
20
15
10

§ 1º Sómente serão majoradas, na base a que
se refere êste artigo, as pensões resultantes de leis
providenciais e aquelas concedidas à família do
servidor público falecido.
E' aprovada a seguinte:
SUBEMENDA À EMENDA
Nº 91
Ao art. 17 § 2º redija-se:
§ 2º Serão elevados a Cr$ 150,00 (cento e
cinquenta cruzeiros) as pensões e aposentadorias
menores desta quantia, aí terão o acréscimo que
dispõe a letra a.)
O SR. PRESIDENTE: – Fica prejudicado o §
2º da emenda nº 91, assim redigido:
§ 2º Terão o limite superior elevado a Cr$
100,00 as pensões que atualmente o atinjam essa
importância,
salvo
se,
beneficia-
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das com o aumento. percentual, excedam aquela
quantia, caso. êste em que se aplicará o disposto na
letra a da tabela compreendida neste artigo.
São declaradas prejudicadas as seguintes
EMENDAS
Nº 10
Redija-se no art. 17 o § 2º da seguinte forma:
§ 2° Quaisquer pessoas civis ou militares que,
como pensionistas,reformados ou aposentados
recebem proventos mensais, menores de quinhentos
cruzeiros (Cr$ 500,00), terão os mesmos reajustados
na forma seguinte: aqueles cujos, proventos sejam
menores de trezentos e cinquenta cruzeiros (Cr$
350,00), serão reajustados para ,esta importância; e
aqueles cujos proventos sejam de trezentos e
cinquenta cruzeiros (Cr$ 350,00) ou maiores desta
importância porém menores de quinhentos cruzeiros
(Cr$ 500,00) mensais.
Nº 11
O art. 17, alínea e ficará assim redigido:
e) Mais de Cr$ 1.000,00..............................

%
15

Nº 12
Ao artigo,17;
Substitua-se a letra e pela seguinte:
c) de Cr$ 1.001,00 em diante......................

EMENDA
%
15

E aprovada a seguinte
EMENDA
Nº 52
Ao artigo 20 – Diga-se:
"As contribuições para o montepio militar,
constantes da tabela que acompanha o Decreto-lei
nº 8.919, de 26 de janeiro de 1946, bem como as
contribuições para o montepio civil serão...
O SR, PRESIDENTE: – Em votação a
Emenda nº 100, mandando substituir o 42º do art. 20
do projeto com parecer favorável da Comissão de
Finanças.
O SR. DURVAL CRUZ (*) (Pela ordem): – Sr.
Presidente, antes de
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

submeter-se à votação à emenda número
100,
solicito
a
V.
Ex.ª.
consulte
o
avulso distribuído aos Senhores Senadores
Nêle há engano, pois a redação da emenda
nº
100,
de
minha
autoria,
constante
da página 66; não é a adotada pela
Comissão.
O SR ALVARO ADOLPHO: – Evidentemente,
houve êrro de imprensa:
O SR. DURVAL CRUZ: – No avulso lê-se:
"E' vedado aos cabos, soldados e,
marinheiros das:Forças, Armadas, Polícia Militar
e Corpo de Bombeiros do Distrito,Federal e
aos taifeiros da Marinha, desde que tenham
mais de dois anos de serviço, o direito
à, contribuição ,para o ,montepio militar.
Esta obrigação, será correspondente a um dia
de soldo, até que seja fixada a contribuição
mensal a que se, refere o. art: 114 do
Estatuto
Peço a V. Ex.ª., Sr. Presidente, autorizar
a,correção, substituindo-se o têrmo vedado por
"assegurado" ou "permitido"
O SR. JOSÉ AMERICO: – Facultado.
O SR. PRESIDENTE: – Vossa
Excelência tem, razão. A emenda original;
diz – é, extensivo. Por conseguinte, vai
ser votada com a devida correção:
E' aprovada a seguinte

Nº 100
Ao art: 20 § 2º – Substitua-se pelo seguinte:
§
2º.
E'
extensivo
aos
cabos,
soldados e marinheiros das Forças Armadas,
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do,
Distrito Federa e aos taifeiros da Marinha,
desde, que tenham mais.de (2) dois ;anos de
serviço o direito à, contribuição para o
montepio
militar
Esta
contribuição
será
correspondente, a um dia de soldo, até
que seja fixada a,contribuição mensal, a
que se refere o artigo 114 do Estatuto dos
Militares.
E' declarada prejudicada a seguinte:
EMENDA
Nº 54
Emenda substitutiva ao art. 23: Redija-se
assim:
As entidades autárquicas federais reajustarão
os
vencimentos
dos
seus
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empregados tomando por base, tanto quanto
possível, as tabelas constantes da presente lei
O SR. PRESIDENTE: - Quanto à emenda nº
13, que ora submeto, houve evidentemente êrro de
impressão. Ela se refere ao art. 25 e não) ao artigo
24.
O SR. IVO D'AQUINO: – Foi rejeitada pela
Comissão?
O SR.PRESIDENTE: – A emenda tem parecer
favorável da Comissão de Finanças e contrário da de
Constituição e Justiça.
O SR. IVO D'AQUINO (*) (Para encaminhar a
votação): – Senhor Presidente, quando a Comissão
de Finanças deu ,parecer sôbre a Emenda nº 13,
não tinha feito o cálculo da despesa dela decorrente.
Nem lhe era possível fazê-lo, por não possuir os
necessários elementos.
Consultado a respeito o Departamento
Administrativo do, Serviço Público, – êste informou
que a providência contida na, emenda acarretaria
vultosa despesa, absolutamente imprevisível no
momento e, talvez excedente a 30 milhões de
cruzeiros.
Assim, desde ,que não possuímos os dados
indispensáveis à fixação da despesa oriunda da
aprovação da Emenda nº 13, julgo de bom aviso sua
rejeição,
ainda
porque
estabelece
normas
inteiramente alheias ao objetivo do projeto.
O SR. FILINTO MÜLLER: – A Comissão de
Constituição e Justiça propôs a rejeição:
O SR. IVO D'AQUINO: – Mais tarde,
dispondo, de melhores elementos, o Poder Executivo
ou a Câmara dos Deputados, poderá, em projeto
parte, corrigir ou traçar normas sôbre o assunto.
Por isso, Sr. Presidente, apesar do parecer da
Comissão de Finanças, devo esclarecer, com tôda a
lealdade, que também votei pela aprovação da
emenda, como penso, o fez a unanimidade daquêle
órgão – entendo ser conveniente a rejeição da
Emenda nº 13.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa
Excelência
dá
licença
para
um
aparte?
(Assentimento do orador) – A despesa não será
permanente, uma vez feito o aproveitamento previsto
na Constituição a despesa dentro de algum tempo
desaparecerá.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

O SR. IVO. 'D'AQUINO: – A despesa não
desaparecerá, tanto que a Comissão de Constituição
e Justiça opinou pela rejeição da emenda, preferindo
a de nº 57.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Há duas
emendas: uma referindo-se ao magistério e outra a
todo e qualquer cargo. A Comissão de Constituição e
Justiça opinou pela supressão das expressões finais
do art. 25.
O SR. ALVARO ADOLPHO: - O nobre orador
me permite dê uma explicação ao ilustre Senador
Aloysio de Carvalho?
O SR. IVO D'AQUINO: – Com todo o prazer.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – A emenda a
que se refere o eminente Senador Ivo d'Aquino
realmente não suprime o art. 25 do projeto, modificao apenas:
Aprovada a emenda a que Vossa Excelência
alude, permanecerá o artigo 25 do projeto até que se
decida sôbre a emenda modificativa daquêle
dispositivo.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O projeto
fala em funções vitalícias; A emenda, não
considerando suficientemente clara essa expressão,
que poderá prestar-se a dúvidas e criar desigualdade
entre funcionários obrigados a desacumular,
preferencia figurasse no projeto a expressão "cargos
efetivos".
O SR. IVO D'AQUINO: – Desejo esclarecer ao
nobre colega que a Comissão de Constituição e
Justiça deu preferência à Emenda 57:
O SR. FILINTO MÜLLER: – Supressiva do
final do art. 25.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas isso
já foi, hoje, aprovada pelo Senado.
O SR. IVO D'AQUINO: – Então a emenda está
prejudicada.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A
Emenda nº 13 nada tem a ver com a parte final
do art. 25, já suprimida. Manda redigir o
dispositivo pela. forma por que figura na pág. 16 do
avulso. A Emenda nº 57, da Comissão
de
Constituição
e
Justiça
propunha
a
supressão da expressão final do aludido artigo,
assim
redigida
"até
serem
obrigatoriamente aproveitadas em cadeiras vagas,
para cuja regência estejam habilitados". Quando o
projeto
vem
da
Câmara
dos
Deputados
só
se
refere
aos
fun-
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cionários que perderam função vitaIícia de
Magistério. O Senado, por suas Comissões, achou
que não era justo criar êsse privilégio sómente para
o magistério. De modo que sacrificou a parte final até
serem obrigatoriamente aproveitados em cadeiras
vagas. Se fosse modificada a primeira parte, onde se
diz "função vitalícia de Magistério". e se passasse a
dizer "cargo efetivo" ficaria sem sentido.
O SR. IVO D'AQUINO: – Acabo de ver que
não há emenda supressiva ao art. 25. Assim, mesmo
com a rejeição ou aprovação dessa emenda, não
alcanço meu objetivo que era retirar essa norma do
projeto.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Perfeitamente. Se prevalecesse o ponto de vista
sustentado por Vossa Excelência, teríamos que
aceitar, então, número, em desigualdade ,porque
atingiria sómente o Magistério.
O SR. IVO D'AQUINO: – Desde que a
emenda supressiva, não há remédio. E' melhor
aceitar o que a Comissão de Constituição e Justiça
aprovou e não a deliberação da Comissão de
Finanças. Quanta à última é melhor aceitar o que
está, na Emenda nº 57 que, aliás, já foi votada.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Conforme o Senado
deve estar lembrado, ao artigo 25 foi apresentada
emenda de nº 57, que suprime as palavras finais do
artigo.
Existem agora, quanto à parte não supressa,
duas emendas; as de números 13 e 14.
A emenda nº 13 diz o seguinte:
"Os funcionários que perderem cargo efetivo,
por desacumulação ordenada pela Carta de 1937 e
pelo Decreto-lei nº 24 de 29 de novembro de 1937, e
com direito a disponibilidade ex-vi do artigo 24 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias,
perceberão dos
mesmos vencimentos que
perceberem aqueles que ocupam cargos idênticos,
na sua integridade".
A de nº 14, tem a seguinte redação:
"Os funcionários que perderam cargo de
Magistério, por desacumulação ordenada pela Carta
Constitucional de 1937, e ora em disponibilidade, exvi do art. 24 do Ato das Disposições Constitu-

cionais Transitórias têm direito aos mesmos
vencimentos atribuídos aos que exercem os cargos
que estariam ocupando, até serem, nêstes ou em
outros, obrigatoriamente aproveitados, .de acôrdo
com a respectiva habilitação.
A parte final da Emenda; 14 está prejudicada.
A Emenda nº 13 vai ser votada sem prejuízo
da de nº 14.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Perdão.
Penso, salvo melhor juízo de Vossa
Excelência, Sr. Presidente, que aprovada a emenda
nº 13, a de a de número 14, fica prejudicada.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE: – Por esse motivo foi
que declarei: "sem prejuízo à Emenda nº 14".
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Para V.
Ex.ª considerá-la prejudicada, depois, caso seja
aprovada.
O SR. PRESIDENTE: – Se essa for aprovada,
a outra tornar-se-á desnecessária. Se rejeitada, será
possível aprovar a outra.
Os senhores que aprovam a emenda nº 13,
queiram conservar-se sentados;
(Pausa).
E' aprovada a seguinte
EMENDA
Ao art. 24 dê-se a seguinte redação:
"Art. 25 – Os funcionários que perderam cargo
efetivo, por desacumulação ordenada pela
Carta de 1937 e pelo Decreto-lei nº 24, de 29
de
novembro
de
1937
e
com
direito
disponibilidade ex-vi do artigo 24 do ato das
Disposições
Constitucionais
Transitórias,
perceberão
os
mesmos
vencimentos
que
perceberem aqueles que ocupam cargos idênticos
na sua integridade".
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 14, por
estar incluída na de nº 13, está prejudicada.
Emenda nº 97; que manda substituir o art. 26
pelo seguinte, mantido o parágrafo único:
"Aos servidores ativos da União, civis e
militares, quando investidos em funções eletivas
estaduais
ou
municipais,
ficam
as-
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segurados os proventos do cargo efetivo, ou do
pôsto, salvo o direito da opção".
O SR. IVO D'AQUINO (Pela Ordem): – Sr.
Presidente, parece-me que existe emenda
supressiva dêste artigo.
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais emendas
supressivas, porque tôdas já. foram votadas.
O SR. DURVAL CRUZ – Há emenda
supressiva, já aprovada. Essa está prejudicada.
O SR. IVO D'AQUINO: – A emenda nº 55 é
supressiva dêsse artigo.
O SR. PRESIDENTE: – Os nobres Senadores
têm razão: foi aprovada a emenda a nº 55, que
manda suprimir o artigo 26 e seu parágrafo. Ficam
portanto, prejudicadas as emendas ns. 97, 81 e 115,
em virtude de ter sido supresso o artigo a que elas
se referem.
São declaradas prejudicadas as seguintes
EMENDAS
Redija-se o artigo 25 da seguinte forma:
Ao artigo 25 do Projeto de Lei da Câmara nº
326, de 1948.
"Os funcionários que perderam cargo de
magistério, por desacumulação ordenada pela Carta
Constitucional de 1937, e ora em disponibilidade, exvi do art. 24 do Ato das Disposições 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
respectiva habilitação".
Nº 97
Substitua-se o art. 26 pelo seguinte, mantido o
parágrafo único:
Art. 26. Aos servidores ativos da União, civis
ou militares, quando investidos em funções eletivas
assegurados os proventos do cargo, ou do pôsto,
salvo o direito da opção.
Nº 81
Substitua-se o artigo 26 pelo seguinte, mantido
o parágrafo único:
Art. 26. Aos servidores ativos da União, civis
ou militares, quando investidos em funções eletivas
estaduais ou municipais, ficam assegurados os
proventos
do
cargo,
ou
do
pasto,
observados,
quanto
ao
direito

A percepção de subsídios correspondentes às
referidas funções, as disposições da legislação dos
Estados e Municípios.
Nº 115
Art. 26. Substitua-se o parágrafo único do art.
26, pelo seguinte:
Onde convier:
Art.
–
Os
servidores
da
União
aposentados
ou
reformados,
quando
no
desempenho de funções eletivas estaduais ou
municipais, poderão optar pelos respectivos
proventos.
O SR. ATTILIO VIVACQUA (Pela ordem): –
Sr. Presidente, Vossa Excelência considerou a
emenda prejudicada. Realmente foi aprovada
emenda supressiva. No entanto, eu pediria a atenção
de Vossa Excelência para a disposição regimental
que manda dar preferência; na votação, as emendas
substitutivas.
De fato, no primeiro instante houve
certa confusão. Pediria a atenção de V. Ex.ª
para a questão de ordem, que levanto, no sentido
de que a emenda substitutiva da Comissão
de
Finanças
deveria
ter
precedência
na
votação.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas o plenário
já, rejeitou a emenda.
O SR. PRESIDENTE: – Essa emenda tem
preferência dentro da mesma categoria: a emenda
substitutiva do plenário a preterida pela emenda
substitutiva da Comissão. Mas havendo emenda
substitutiva e. emenda supressiva, esta última tem
sempre preferência.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Embora faça
minhas reservas, só, tenho de curvar-me ante a
interpretação de V. Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE: – Vossa Excelência
poderá certificar-se do que acabo de dizer, lendo o
art. 14 do Regimento, que diz, no § 1º:
"A votação será, artigo por artigo a precederá
a das emendas, exceto:
a) se as emendas forem supressivas de
artigos.
O SR. ATTILLO VIVACQUA: – Mas o § 2º
determina
que
as
emendas
substitutivas
apresentadas
pelas
Comissões
tenham
precedência na votação. Por considerar que
as
disposições
do
Regimento
estão
em conflito foi que levantei a questão
de ordem.
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O SR. PRESIDENTE: – Passemos à emenda sivos à Polícia Militar do Distrito Federal.
nº 15, ao art. 29. O parecer da Comissão de
Finanças e contrário.
SUB-EMENDA Á EMENDA
E' rejeitada a seguinte:
Nº 3.
EMENDA
Acrescente-se ao art. 3º:
Nº 15
"§ 3º – Ficam ressalvados os direitos de
promoção".
Substitua-se o art. 29 pelo seguinte:
E' aprovada a seguinte
Art. 29. Os atuais juízes da Câmara
de Reajustamento e os juízes substitutos da
EMENDA
Justiça
do
Distrito
Federal
terão
vencimentos idênticos aos dos atuais ocupantes
Nº 53
dos
padrões
R
e
Q,
respectivamente:
Ao artigo 2º ,''parágrafo 1º
Parágrafo
único:
Os
vencimentos
Acrescente-se .após a palavra: "excetuem-se"
estabelecidos nesta lei serão pagos aos a locução de "regime desta lei".
juízes
substitutos
da
Justiça
do
Distrito
São. rejeitadas as seguintes
Federal a partir de 1 de Janeiro de
1947.
EMENDAS.
E' aprovada a seguinte
Nº 21
EMENDA
Acrescente-se onde convier:
Nº 60
Os benefício da presente, lei são extensivos a
todos os empregados autárquicos da Estrada de
Ao art. 30
Ferro Central do Brasil correndo a despesa por conta
Diga-se e
do aumento da subvenção que a União consigna no
"As
disposições
desta
lei
não,
se Orçamento à mesma ferrovia na forma do artigo nº
aplicam
aos
membros
da
magistratura 28, do Decreto-lei número 3.306, de 24 de maio
do Ministério Público Federal ou do Distrito de.1941.
Federal, aos Ministros e Auditores do Tribunal
Nº 40
de Contas, pessoal dos serviços administrativos
da Câmara dos Deputados e do Senado e
Acrescente-se no § 1º do art. 7º e no i§ 1º do
dos
Tribunais
Federais
e
aos art. 12:
funcionários de qualquer categoria, que sob
"e os. extranumerários da E. F. Central do
qualquer pretexto tiverem nos últimos doze Brasil".
meses, tido aumentos ou cujos cargos tiverem
Nº111
sido reestruturados.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não
Ao art. 6º e seu parágrafo único acrescentar:
se aplica aos proventos da inatividade ou
Ao artigo 6º:
disponibilidade.
IC – 2.900,00.
O SR. PRESIDENTE: – Votadas as emendas
Ao parágrafo único:
substitutivas, passemos as aditivas.
Padrão I.
Em primeiro lugar, vou submeter a
votos duas subemendas apresentadas pela
Nº 18
Comissão a emendas já aprovadas.
São aprovadas as seguintes subemendas:
Ao art. 16, acrescente-se:
§ 6º – Aos inativos, cujos proventos são pagos
SUB-EMENDA Á EMENDA
de conformidade com o padrão numérico dos
respectivos cargos é assegurada a reversão, na
Nº.106
forma da lei, obedecida a equivalência de padrões
estabelecida no artigo 4º.
Acrescente-se ao art. 9º, o seguinte:
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 10 foi
Parágrafo único. Os vencimentos constantes oferecida uma subemenda que tem de ser votada
dêste
artigo
são
exten- antes dela, visto que a prejudicará, se aprovada.
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E' aprovada a seguinte
SUB-EMENDA A EMENDA
Nº 19
Art. Os reformados, inativos e pensionistas
ficam obrigados a apresentar seus títulos à
repartição competente, para apostila, no prazo
improrrogável de noventa (90) dias, a contar da
vigência desta Lei, sob pena de ser suspenso o
respectivo pagamento até que satisfaçam a
exigência.
E' declarada prejudicada a seguinte.
EMENDA
Nº 19
Acrescente-se ao artigo 16 do Projeto, o
seguinte:
Parágrafo 6º – Os inativos ficam obrigados a
apresentar os seus títulos de proventos de
inatividade às repartições competentes, no prazo
improrrogável de noventa (90) dias, para a apostila
dos respectivos aumentos, estabelecidos nesta Lei,
sob pena de ser suspenso o pagamento daqueles
proventos, até que satisfaçam esta exigência;
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 forma da alínea IV do artigo 231,do
vigente Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União.
E'.aprovada, a seguinte
EMENDA
Nº 39
Acrescente-se ao art. 16, ,§ 1º, depois da
palavra "categoria", o seguinte:
"respeitados os direitos adquiridos".
São declaradas prejudicadas as
EMENDAS
Nº 86-A

de
Estado
receberão
uma
representação
correspondente ao seu ordenado.
Sala das Comissões, em 21 de setembro de
1948. – Ivo d'Aquino.
Nº 24
Acrescente, in-fine:
" nem àqueles legalmente acumuláveis".
E' rejeitada a seguinte
EMENDA
Nº 118
Onde convier:
Artigo.
–
Sempre
que
o
servidor
público se tiver de beneficiar do disposto no art.
191
da
Constituição
Federal
sómente
será, o mesmo aplicado em relação a
um
dos
cargos
que
exercer,
impedindo-se
acumule
proventos
da
inatividade.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a emenda
nº 38.
O SR. ARTHUR SANTOS: – (Pela ordem) –
Peço a V. Ex.ª, oriente e faça a votação com mais
vagar ou então proceda à leitura das emendas,
porque não estou conseguindo acompanhar as
deliberações.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 38 é
aditiva. Está na página 29 do avulso.
O SR. IVO D'AQUINO: – Esta emenda está
prejudicada.
O SR. PRESIDENTE: – Não está prejudicada.
O SR. IVO D'AQUINO: – (Para encaminhar a
votação) – Pretendo dar um esclarecimento. A
emenda nº 38 concede o aumento de 10% aos
pensionistas que percebem mais de Cr$ 2.000,00;
eu inclui na minha emenda de nº 91
essa tabela.
O SR. ALOYSIO DE CARVAIHO: – E' a letra
D.
O SR. IVO D'AQUINO: – Vessa Excelência
tem razão. A referida emenda está prejudicada
pela de número 91.
E' declarada prejudicada a seguinte
EMENDA

Ao art. 16.
Nº38
Acrescente-se um parágrafo:
§ – Depois de servirem no estrangeiro por
Acrescente-se ao art. 17 da Lei nº 326,
mais de 4 anos os funcionários de Carreira de de 1948 letra d; de Cr$ 2.001,00 em
Diplomata, quando em exercício na Secretaria diante 10%.
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O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 58 é
subemenda à de número 37, que não será
prejudicada pela sua aprovação.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) (Pela
ordem. Para encaminhar a votação): – Parece-me,
Senhor Presidente que a emenda nº 37 fica
prejudicada pela subemenda constante da emenda
nº 58, que está á pág. 40 do avulso.
O SR. PRESIDENTE: – Era justamente essa a
explicação que ia dar.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A
emenda nº 37, usa as expressões: "os contribuintes
do montepio militar em inatividade, do Exército,
Marinha e Aeronáutica..." A Comissão de
Constituição e Justiça prefere a expressão: "os
contribuintes do montepio militar e dos civis ou
inativos..."
Quer dizer, acrescenta os pensionistas do
montepio civil e, desde que fala-se em montepio
militar, abandona as expressões Exército, Marinha e
Aeronáutica.
Assim – parece-me – a emenda que deve ser
votada é a de nº 58, com prejuízo da de nº 37.
O SR. PRESIDENTE: – Deve ser votada a
emenda nº 37, com as modificações constantes da
subemenda.
O SR. ALOYSIO DE.CARVALHO: – A de nº
58, modifica apenas o começo.
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores que
aprovam a emenda número 58, queiram conservarse sentados.
(Pausa).
E' aprovada a seguinte
EMENDA
Nº 58

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) (Para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, a emenda
nº 99, está,à página 66 e manda extender os
benefícios da emenda 37 aos contribuintes da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Foi apresentada pelo Senador Salgado Filho, no
pressuposto de que constassem as expressões
"Exercito, Marinha e Aeronáutica".
O SR. PRESIDENTE: – Dela só consta a
palavra "Militares".
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aquelas
expressões, Sr. Presidente, desapareceram com a
aprovação da emenda nº 58. O honrado Senador
Salgado Filho, em sua justificação, afirma que os
componentes da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros são contribuintes do montepio militar.
Assim, o objetivo de Sua Excelência, foi alcançado
com a aprovação da emenda nº 37.
O SR. FILITNTO MÜLLER: – Perfeitamente, a
emenda nº 37.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Minha
questão de ordem é, pois, Sr. Presidente a seguinte:
a emenda nº 99 perdeu razão de ser, com a
aprovação da de nº 37. As expressões "Exército,
Marinha e Aeronáutica", constavam do texto da
emenda nº 37, que regula a contribuição do
montepio militar, como o faz a Lei nº 421, de 29 de
abril de 1937 e inclui os componentes da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros. A emenda do
Senador Salgado Filho, é pois, esclarecedora. A
emenda número 37, falando em Exército, Marinha e
Aeronáutica, não fazendo referência a Polícia Militar
e ao Corpo de Bombeiros e tratando ainda de
benefícios especiais relativos aos inativos, não
engloba os inativos daquelas corporações, que
estariam, assim, excluídos.
O SR. SALGADO FILHO: – Desde que se
substituam as expressões, Exército, Marinha, e
Aeronáutica, a emenda não tem razão de ser.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Exatamente. Desde que sejam substituídas essas
expressões, a emenda de V. Ex.ª, perde a razão de
ser. (Muito bem) .
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 99, bem
como a emenda número 73, do Senador Álvaro
Adolpho, estão prejudicadas porque a emenda

Acrescente-se ao art. 20:
§ 3º Os contribuintes do montepio militar, em
inatividade, do Exército, Marinha e Aeronáutica,
poderão descontar a cota mensal igual a dos
militares, em atividade, desde que requeiram ate 31
de dezembro do corrente ano, ficando assegurado
aos seus herdeiros a pensão do montepio
correspondente a contribuição na forma do parágrafo
primeiro.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à emenda nº __________________
99.
(*) Não foi revisto pelo orador.
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aprovada cogita dos contribuintes do montepio militar
e civil. O pessoal do Exército, Marinha e Aeronáutica,
Policia ,Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal são contribuintes do montepio militar. Por
conseguinte, a expressão ampla da emenda 58
compreende todos os contribuintes, quer do
montepio militar, quer do civil.
O SR. ALVARO ADOLPHIO (*) – (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, o
intuito da minha emenda foi, exatamente, preencher
a lacuna, dando maior clareza ao texto do projeto,
Conformo-me com a aprovação da emenda do
nobre Senador Salgado Filho, uma vez que
atende ao intuito da que apresentei: estender ao
Corpo de Bombeiros e à Policia Militar do Distrito
Federal a faculdade de contribuir para o montepio
militar.
O SR. PRESIDENTE: – Considero as duas
emendas prejudicadas. Na justificação da emenda
de Vossa Excelência está dito o seguinte:
"Os inativos da Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal, como contribuintes
que são do montepio militar".
A emenda aprovada diz. "Os .contribuintes do
Montepio Militar". Compreende, portanto, todos os
contribuintes daquele montepio.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Como poderia
parecer redundância, procurei esclarecer.
O SR. PRESIDENTE: – Repito: considero as
duas emendas, por estarem compreendidas na
emenda número 58.
São declaradas prejudicadas as seguintes:
EMENDAS
Nº 89
Acrescente-se à emenda nº 37, propondo a
inscrição do § 3º, ao artigo 20, do Projeto de Lei da
Câmara nº 326, já aprovada pela Comissão de
Constituição e Justiça desta Casa, após a expressão
Aeronáutica, mais a Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal.
Nº 78

Exército, Marinha e Aeronáutica, terão os inativos da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal, como contribuintes que são do Montepio
Militar, de conformidade com a Lei nº 429, de 29 de
abril de 1937.
E' aprovada a seguinte
EMENDA
Nº 30
Onde convier:
"O pagamento dos aumentos constantes nesta
Lei não depende de registro prévio do Tribunal de
Contas, ficando os órgãos pagadores autorizados a
efetuar, imediatamente, o dito pagamento".
São declaradas prejudicadas as seguintes
EMENDAS
Acrescente-se ao art. 22:
"Parágrafo único. O pagamento de proventos e
pensões de que tratam os artigos 16 e seus parágrafos
e 17, § 2.º desta lei será efetuado independentemente
do registro da concessão pelo Tribunal de Contas.
Nº 49
Acrescente-se na parte final do artigo 25:
"a critério das congregações dos diversos
Institutos de ensino secundário e superior.
Nº 65
Ao artigo 25.
Acrescente-se:
"a critério das congregações dos diversos
institutos de ensino secundário e superior".
O SR. PRESIDENTE: – Submeto a votos a
terceira parte da emenda nº 2, redigida nos seguintes
têrmos:
III

Em seguida ao art. 27, acrescente-se o artigo
infra passando a 29 o atual art. 28 do referido
Acrescente-se ao art. 20:
Substitutivo:
§ 4º Igual direito, assegurado pelo parágrafo
Art. 28. Não serão beneficiados pela
anterior aos inativos do
presente lei os servidores de cargos de carreira
ou
isolados,
que
percebem
vencimentos
________________
ou remuneração iguais ou superiores aos
(*) Não foi revisto pelo orador.
atribuídos ao Padrão O, de que trata o artigo 3º do
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Substitutivo da Comissão de Finanças da prímento de mandamento da Constituição, cujo art.
Câmara, dos Deputados.
193 dispõe:
Os Senhores que aprovam a terceira parte da
emenda nº 2, queiram conservar-se sentados.
"Os proventos da inatividade serão revistos
sempre que, por motivo de alteração do poder
(Pausa).
Está rejeitada.
aquisitivo da moeda, se modificarem os
São rejeitadas as seguintes
vencimentos dos funcionários em atividade".
EMENDA
Nº 20
– Ao.Projeto nº 326, de 1948.
Ao artigo 29:
Parágrafo único. Os juízes e os Procuradores do
Tribunal Marítimo, além dos vencimentos padrão
estabelecidos para a letra O, terão aumento idêntico ao
atribuido aos juizes da Câmara de Reajustamento
Econômico.
Nº 35
No art. 30, antes das palavras iniciais,
acrescente-se o seguinte: "Excetuando o disposto no
artigo anterior... "
O SR. PRESIDENTE: – Em votação, a emenda
nº 16.
O SR. IVO D'AQUINO (*) (para encaminhar a
votação): – Sr. Presidente, desejo dar uma explicação
à Casa sôbre esta emenda. Aliás, aprova-la-ei.
Entretanto; como a orientação que tomei foi
exatamente tendo em vista o grande aumento da
despesa, preciso dizer ao Senado que a emenda nº 16,
importando, embora, acréscimo ponderável nos gastos,
corresponde, contudo, ao cumprimento de dispositivo
da Constituição.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Por que imperativo
da Constituição?"
O SR. IVO D'AQUINO: – O reajustamento é
imperativo dá Carta Magna; e, se não o fizessemos
agora, teríamos de fazê-lo muito breve.
Por estas razões, votarei favoràvelmente à
emenda.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – A quanto monta o
aumento?
O SR. ARTHUR SANTOS: – Em qual dispositivo
da Constituição, Vossa Excelência se baseia?
O
SR.
IVO
D'AQUINO:
–
Explico
a
V.
Ex.ª.
Trata-se
do
exato
cum
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

O SR. FILINTO MULLER: – E' norma geral.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A
emenda só se refere aos servidores da
União
aposentados
pelas
Caixas
de
Aposentadoria:
não
diz
respeito,
consequentemente, aos pensionistas das Caixas
de Aposentadorias. Quer isso dizer que o Decreto
945, quando aumentou os vencimentos do
funcionalismo
civil,
também
aumentou
proporcionalmente,
os
proventos
dêsses
servidores civis da União, já aposentados. Agora,
a emenda, pelo mesmo critério, estende o
aumento aquêles servidores.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não se trata,
entretanto, de dar cumprimento a um dispositivo
constitucional.
O SR. IVO D'AQUINO: – Discordo de V.
Ex.ª.
O SR. ARTHUR SANTOS: – ... e tanto
não trata que, há pouco, foi rejeitada emenda
que. mandava aplicar o mesmo critério
em relação aos inativos. O preceito é
de
caráter
normativo.
Não
quer
dizer
que, regulando cada, espécie em concreto,
deva aplicar-se o dispositivo constitucional.
Peço a Vossa Excelência que me perdôe, mas
contesto que a disposição contida na emenda,
importe
em
obediência
à
Lei
Básica.
Absolutamente, não.
O SR. IVO D'AQUINO: – Esclareço.
Diz o Decreto-lei nº 769:
Os Funcionários Públicos Civis da União e
os associados de Caixas de Aposentadoria e
Pensões, quando aposentados; terão direito aos
proventos assegurados aos demais funcionários,
de acôrdo com a legislação em vigor. A diferença
entre os proventos pagos pelas Caixas respectivas
e aqueles a que o funcionário tem direito, correrão
por conta da União".
A União deve entrar imediatamente com o
dinheiro; e como o projeto não só dá a
providência, como abre o crédito respectivo e
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êste o meio de regular o assunto, em cumprimento à
norma constitucional.
Expliquei a razão por que voto favorávelmente à
emenda, apesar do aumento de despesa em que
importa.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A minha
contestação é quanto à alegação de que se trata de
cumprimento de disposição constitucional.
O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor Presidente, era
a explicação que desejava dar ao Senado. (Muito bem).
É aprovado a seguinte:
EMENDA
Nº 16
Onde convier:
Art. As Caixas de Aposentadoria e Pensões, que
tiverem a seu cargo o pagamento de proventos de
aposentadoria a servidores civis da União, também
acrescentarão, a esses proventos, a importância do
aumento fixado nesta lei, e serão indenizadas pelo
modo previsto no art. 1º do Decreto-lei nº 3.769, de 28
de outubro de 1941.
São rejeitadas as seguintes:
EMENDAS
Nº 22
Onde couber:
A despesa decorrente do aumento de
remuneração de pessoal contratado mensalista e
diarista, pelos serviços mantidos sob regime dos
acôrdos celebrados pelo Ministério da Agricultura e os
Estados e Distrito Federal, para fomento da produção,
correrão por crédito próprio, aberto pela presente lei
para suplementação das cotas federais dêsses acôrdos
na importância total dos acréscimos com despesa
decorrentes.
As remunerações do pessoal contratado,
mensalista e diarista pelos serviços referidos no
parágrafo anterior, ficam limitadas aos padrões e
referências das classes iniciais dos quadros efetivo e
extranumerário.
Nº 23

consoante disposto pelo art. nº 26 do Decreto-lei
nº 4.176, de 13 de março de 1942, mediante o
aumento que se tornar necessário.
Nº 25
Onde couber:
Art. – Os vencimentos, direitos e vantagens
do Auditor, do Promotor e dos Advogados
de Ofício, da Auditoria da Justiça da Polícia
Militar do Distrito Federal, a partir da data referida
na Lei de fixação dos vencimentos da Magistratura
e no Ministério Público da Justiça do Distrito
Federal.
Art. – Os vencimentos do Escrivão,
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 Justiça do Distrito
Federal.
O SR. PRESIDENTE: – Ponho em votação a
emenda nº 28, com parecer contrário.
O SR. SEVERAINO NUNES: – A emenda é
a de nº 25, à pág. 28 do avulso.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda é a de nº
28, à pág. 25.
O SR. SEVERIANO NUNES: – A emenda
de nº 28, V. Ex.ª já a deu por aprovada. Sôbre
a emenda nº 25 o Senado já se pronunciou,
embora houvesse pedido de destaque sôbre a
Mesa.
O SR. PRESIDENTE: – Não foi dada
por aprovada a emenda nº 25. Apenas disse
que teve parecer contrário da Comissão
de Constituição e Justiça e favorável da de
Finanças.
O SR. IVO D'AQUINO (*) (para encaminhar
a votação): – Sr. Presdente a emenda 28 manda
equiparar pelo padrão mais elevado os
cargos isolados de igual denominação e funções
idênticas. A Comissão de Constituição e Justiça
deu parecer contrário e a de Finanças, parecer
favorável, por maioria. Eu, Sr. Presidente,
data venia dos meus ilustres companheiros
da Comissão de Finanças sou contra a aprovarão
da emenda por vários motivos: primeiro, porque
constitui norma que não deve figurar no projeto;
segundo, porque traz um aumento estimado
de Cr$ ... 30.000.000,00; e, terceiro é
disposição verdadeiramente absurda, que redun-

Apresente-se onde couber:
Os benefícios da presente lei são extensivos a
todos os empregados autárquicos da Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil, correndo a despesa por conta da
subvenção que a União consigna no Orçamento a __________________
mesma sob a forma de recursos complementares (*) Não foi revisto pelo orador.
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da em subversão de todo o projeto que
manda equiparar pelo padrão mais elevado todos
aqueles que exercem cargos isolados da mesma
natureza. Quer dizer que tudo que está escrito
na tabela do projeto acabará subvertido pela
emenda.
O SR. ETELVINO LINS: – Por onde foi feito
o cálculo?
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – A aplicação é
que se refere a poucos funcionários.
O SR. IVO D'AQUINO: – O cálculo
estimativo, feito pelo D.A.S.P., é da Cr$
30.000.000,00. Ainda há pouco, tive ensejo de
argumentar contra a emenda do Senador Ismar de
Góes, declarando que a mesma importava num
aumento de Cr$ 40.000.000,00. Não posso,
portanto aceitar emenda que acarrete o aumento
estimativo de Cr$ 30.000.000,00.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O que a
emenda pretende equiparar pelo padrão mais
elevado?
O SR. IVO D'AQUINO: – Suponha V Ex.ª
vamos dizer, engenheiros, classificados em cargos
isolados e em padrões diferentes – digamos letras
K, L, J. Todos são equiparados na letra O.
Assim como engenheiros, podem ser médicos,
agrimensores, oficiais administrativos: enfim,
todos aqueles que ocupam cargos isolados,
passam imediatamente para o padrão mais
elevado.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Mas o
parecer da Comissão de Finanças foi favorável.
O SR. IVO D'AQUINO: – E o da
Comissão da Constituição e Justiça foi contrário.
Como há o aumento estimativo de Cr$
30.000.000.00, manifesto-me contrário à emenda.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Passo a resolver a
questão de ordem suscitada pelo Senador
Severiano Nunes.
Realmente, está sôbre a Mesa requerimento
de destaque de uma emenda, o qual, entretanto,
não foi submetido a votação porque não tinha
objetivo, uma vez que as emendas estão sendo
votadas uma a uma como foram anunciadas
isoladamente.
Peço aos Srs. Senadores que tiverem
requerimentos de preferência que, no momento
oportuno, os indiquem à Mesa, a fim de evitarem
qualquer esquecimento.

O SR. ALVARO ADOLPHO (*) (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, devo
uma explicação ao Senado acêrca da emenda nº 28, a
que acaba de referir-se o nobre colega Senador Ivo
d'Aquino.
Como relator da Comissão, concordei, com essa
emenda, mas pela circunstância de não saber a quanto
montava o aumento da despesa. Pareceu-me, à
primeira vista, que se tratava de questão méramente de
direito assegurado pela Constituição.
Estou pronto, entretanto, a reconsiderar meu
parecer com o Senador Ivo d'Aquino em que a emenda
não seja aprovada. Realmente, ela tem certo caráter
estatutário e poderá comprometer todo o sistema de
remuneração dos servidores públicos.
Assim, na qualidade de relator, opino no sentido
de que seja rejeitada. (Muito bem).
É rejeitada a seguinte:
EMENDA
Nº 28
Onde couber.
Quando, em virtude das determinações da
presente lei, ocorrer que cargos isolados, de igual
denominação, e funções idênticas pertencentes aos
mesmos Ministérios. Quadro e Repartição, sejam
classificados em padrões de vencimentos diversos
passarão ditos cargos a pertencer ao mesmo padrão,
que será o de maior vencimento".
O SR. PRESIDENTE: – Passamos à emenda nº 31.
O SR. PEREIRA MOACYR (para encaminhar a
votação): – Sr. Presidente, a emenda nº 31,
considerada de caráter estrutural pelo nobre relator
Alvaro Adolpho, objetiva, apenas, para o efeito de
promoção no caso de vaga, um interstício menor que o
estabelecido pelo art. 48 do Estatuto dos Funcionários
Públicos. Não revoga a finalidade dêsse dispositivo
estatutário. Diminui, é verdade, sua espessura, sua
rigidez, suavizando a expiação prolongada de dois
anos ao funcionário que estiver na espectativa de ser
promovido por antiguidade ou por merecimento.
Vai ao encontro de aspiração nutrida
pelo funcionário ingressado na carreira, como efetivo,
por
concurso
ou
não,
uma
vez
que
goza de estabilidade, adquirida com o exercício de
__________________

(*) O Não foi revisto pelo orador.
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dois ininterruptos quer para o caso do concurso,
que para o caso de cinco anos, conforme o
precedente da nomeação.
A sugestão constante da emenda é
transitória; não altera o critério geral de promoção.
Ainda mais, não aumenta despesas de modo
algum; não cria preferência. Só estabelece uma
melhoria, que não passa de um ato de tolerância,
neste momento em que a carestia da vida e as
dificuldades por que passam os funcionários
públicos constituem argumento irretorquível para
lhes ser uma concessão transitória, precária.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Reduz apenas
o intersticio?
O SR. PEREIRA MOACYR: – Exatamente.
Pensando nesse desequilíbrio financeiro,
dominante na carreira dos funcionários públicos,
foi que o Presidente da República e o Congresso
Nacional tiveram o objetivo no sentido de
reajustar, pela 2ª vez, os vencimentos do
funcionalismo.
Eis o motivo real do projeto em discussão,
cujo aumento atingirá, mais ou menos, a dois
bilhões de cruzeiros na despesa orçamentária,
criando, talvez um deficit no presente orçamento
ou no de 1949, se não fôr encontrada uma
majoração correspondente.
Apelo portanto para o nobre relator Senador
Alvaro Adolpho e para o Senado, a fim de terem a
tolerância solicitada porque, como disse, a
emenda aprovada será deliberação de inteira
justiça. (Muito bem).
O SR. ALVARO ADOLPHO (*) (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente,
lamento profundamente não poder concordar com
o meu nobre amigo Senador Pereira Moacyr,
porque, realmente a questão não é tão simples
como a princípio parece. A emenda pretende
suspender, pelo prazo de dois anos, os interstícios
e o estágio-interstício para a efetividade.
Ora, sabe V. Ex.ª Sr. Presidente, que o
estágio probatório – dispositivo do regime
estatutário do funcionalismo público é princípio
constitucional.
A Lei Magna não assegura a estabilidade do
funcionário antes de dois anos de exercício; êle só
a consegue depois de provar – de acôrdo com
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador .

o art. 16 do Estatuto – a idoneidade moral, a aptidão à
disciplina, a assiduidade, a dedicação ao serviço e
eficiência. A estabilidade, assim, só se assegura depois
de dois anos de exercício efetivo. Por sua vez, em
relação ao interstício, a Lei nº 284, que é, por assim
dizer o Estatuto Fundamental do funcionalismo público
brasileiro, exige, para a promoção do funcionário, a
permanência, pelo menos, de 730 dias de exercício. A
questão é, portanto, mais de direito do que
pròpriamente financeira; é questão de ordem social.
Eis a razão por que não posso concordar com o
meu ilustre colega e amigo. A aprovação da emenda
importa em verdadeira subversão de todo o sistema do
Estatuto de funcionalismo público. Mantenho, pois, o
parecer da Comissão. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores que
aprovam a emenda nº 31, com parecer contrário,
queiram ficar sentados. (Pausa).
É rejeitada a seguinte:
EMENDA
Nº 31
Onde convier:
Art. – Ficam suspensos pelo prazo de dois anos
a partir da vigência da presente Lei, os dispositivos
legais ou regulamentares que estabelecem interstícios
ou estágios para o efeito de promoções ou melhorias
de salários dos servidores públicos da União militares
do Exército Marinha e Aeronáutica.
Parágrafo único. Ocorrendo vagas nas épocas
próprias, com observância de um interstício ou
antiguidade de cento e oitenta dias na classe ou posto
poderão os servidores públicos militares indicados no
presente artigo ser promovidos pelo critério
estabelecido nas respectivas leis ou regulamentos.
São aprovadas as seguintes:
EMENDAS
Nº 33
Acrescente-se o seguinte artigo:
Art. – Os Juízes membros do Conselho Superior
de Previdência Social (9) receberão por sessão a que
comparecerem, um trigésimo (1/30) dos vencimentos
dos Juízes do Tribunal Superior do Trabalho até o
máximo de 20 sessões mensais.
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Nº 67
Acrescente-se onde convier:
Art. – Os cargos de Consultor Técnico, nos
quadros em que existirem, terão igual padrão de
vencimentos aos Consultores Jurídicos.

E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 150 – de 1948

Requeiro a retirada de minha emenda
sob o nº 129, do Projeto de Lei da Câmara nº 32648.
Onde convier:
Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1948.
Artigo – Os professôres catedráticos do ensino – Evandro Vianna.
superior quando em exercício de cargos eletivos ou
É retirada a seguinte:
de comissões que lhes impossibilite o exercício da
cátedra, contarão o tempo respectivo, como se em
Nº 129
exercício estivessem, para efeito da gratificação de
magistério.
Acrescente-se onde convier substituídas à
São rejeitadas as seguintes:
emenda nº 41 e a subemenda:
Art. Os professôres catedráticos do ensino
EMENDAS
superior perceberão vencimentos correspondentes
aos seguintes padrões:
Nº 48
a) professôres das escolas superiores de
direito, medicina, farmácia, odontológica, engenharia,
Acrescente-se, onde convier:
filosofia e arquitetura, agronomia veterinária,
"Aos oficiais do Exército, transferidos para a química, minas e metalurgia, padrão "O".
Reserva remunerada há três anos ou menos antes
b) professôres da Escola Nacional de Música.
da promulgação da presente lei, ficam assegurados Escola Nacional de Belas Artes – Padrão N.
os mesmos vencimentos da atividade, nela fixados
c) professôres da Escola de Enfermeiras Ana
pela respectiva tabela às suas patentes, isto na Neri, da Escola Nacional de Educação Física, padrão
conformidade do disposto no artigo 206 do Código M.
de Vencimentos e Vantagens dos Militares do
§ 1º – Os professôres adjuntos terão os
Exército e em virtude da situação em que êles se vencimentos
correspondentes
aos
seguintes
acham por fôrça do art. 58 do Decreto-lei nº 3.940 de padrões;
16 de dezembro de 1941, que regula a inatividade
a) das escolas superiores de direito, medicina,
dos Militares dessa corporação".
farmácia, odontologia engenharia, arquitetura e
filosofia – padrão N.
Nº 134
b) Escola Nacional de Música e da Escola
Nacional de Belas Artes – padrão M.
Acrescente-se, onde convier:
c) da Escola Nacional de Educação Física –
Os professôres catedráticos do ensino padrão K.
superior, do Colégio Pedro II e os professores civis
§ 2º – Os assistentes de ensino superior
efetivos do Colégio Militar perceberão vencimentos perceberão os vencimentos correspondentes aos
correspondentes à letra O.
seguintes padrões:
§ 1º Os assistentes de ensino de escola
a) das escolas superiores de direito medicina,
superior e do Colégio Pedro II perceberão farmácia odontologia, engenharia, arquitetura,
vencimentos correspondentes à metade da filosofia, – agronomia, veterinário, química, minas e
importância atribuída aos catedráticos.
metalurgia, padrão K.
§ 2º Os vencimentos dos atuais professôres
b) da Escola Nacional de Música e da Escola
adjuntos de ensino superior e dos professôres Nacional de Belas Artes – padrão J.
extranumerários mensalistas do Colégio Pedro II
c) da Escola Nacional de Educação Física –
corresponderão a dois terços dos fixados para os Padrão J.
catedráticos.
Art. Os professôres do Colégio Pedro II
O SR. PRESIDENTE: – Emenda nº 129.
perceberão vencimentos correspondentes aos
Está sôbre a mesa um requerimento que vai seguintes padrões:
ser lido.
a) catedráticos – Padrão N.
Nº 56
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b) adjuntos e professores extranumerários ceu pareceres favoráveis das Comissões de
mensalistas – Padrão M.
Constituição e Justiça e de Finanças.
c) assistentes – padrão J.
Chamo a atenção do Senado para o fato do
E' declarada prejudicada a seguinte:
nobre líder da maioria – que vem sendo
impiedoso, a ponto de voltar-se contra emendas
SUBEMENDA
de sua própria autoria, em virtude de acarretarem
aumento de despesa – não se ter mostrado, de
maneira alguma, contrário à aprovação desta S.
A emenda nº 129
Excelência não pediu, não aconselhou, não
Art. – Os professores catedráticos do Colégio insinuou sequer sua rejeição. Fêz, tão somente,
Pedro II perceberão vencimentos correspondentes à de certo modo, objeções ao pronunciamento dos
letra O.
dois órgãos técnicos, informando que a emenda
§ 1º Os professores efetivos e professôres elevaria a despesa em cêrca de trinta e sete
dirigentes do Colégio Pedro II perceberão pelo padrão milhões de cruzeiros.
M.
O caso faz-me lembrar episódio de
§ 2º Os adjuntos e professôres extranumerários minha infância. Atravessava alguém, numa
mensalistas do Colégio Pedro II, perceberão pelo canôa, o Rio Parnaíba, e, em conversa com
padrão M.
o canoeiro, afetava conhecimento, falando
§ 3º Os assistentes e instrutores do Colégio em conveniências gerais. A certa altura, o
Pedro II e os preparadores dos estabelecimentos passageiro pergunta ao canoeiro se sabe Iêr e
militares de ensino, perceberão pelo padrão K.
escrever.
§ 4º Os auxiliares de ensino do Colégio Pedro II
O canoeiro responde que não.
perceberão pela padrão I.
Então, o outro, afetando superioridade e
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador Mathias com uni pouco de malícia, – saiu-se com esta
Olympio havia mandado à Mesa um requerimento de expressão: "Perdeu metade da sua existência".
preferência para a emenda nº 129. Retirada esta pelo
Adiante, a canôa bateu numa pedra, furou e
seu autor, está prejudicado o mesmo requerimento.
soçobrou.
O SR. OLAVO OLIVEIRA (*) (pela ordem): –
Chegou, então, a vez do canoeiro, que
Sr. Presidente, a emenda do Senador Evandro Vianna perquiriu:
é substitutiva?
– "O Sr. sabe nadar?
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 129,
– O passageiro respondeu que não.
manda acrescentar "onde convier", substituindo a
"Então, perdeu tôda a sua existência".
emenda número 41 e a subemenda. É, portanto, aditiva (Riso).
e substitutiva.
É o caso. É preferível majorarmos a
A emenda nº 41 tem pareceres favoráveis das despesa em trinta e sete milhões de cruzeiros,
Comissões de Constituição e Justiça e Finanças, êste mas termos ensino superior que prepare uma
último oferecendo subemenda.
elite para dirigir o Brasil. Sem elite, sem cultura,
O SR. IVO D'AQUINO (*) (para encaminhar a sem homens que preparem, a democracia não
votação): – Sr. Presidente, a orientação que tenho sobreviverá.
imprimido à votação tem em vista, primeiramente, o
O SR. PINTO ALEIXO: – Diz V. Ex.ª muito
montante da despesa.
bem.
A emenda nº 41, que se vai votar, tem pareceres
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Nesta
favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça e ordem de considerações, Senhor Presidente,
de Finanças. O aumento decorrente de sua aprovação em nome da classe angustiada e desprezada
será de Cr$ ....... 37.597.500,00.
dos professôres, dos homens que, votados
E' a informação que me cumpre mostrar ao ao preparo das gerações que terão de
Senado.
dirigir o Brasil de amanhã, precisam melhor
O SR. OLAVO OLIVEIRA (*) – (para estipêndio para manter a decência de sua
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, a posição,
compor
livros
e
capitalizar
emenda nº 41, sujeita à apreciação da Casa, mere- conhecimentos, peço ao Senado a aprovação da
emenda.
__________________
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª tem
(*) Não foi revisto pelo orador
tôda razão.
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O SR. PINTO ALEIXO: – Estou certo de que o
Senado procederá coerentemente.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Era o que tinha a
dizer. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Devo esclarecer que à
emenda foi apresentada sub-emenda, pela
Comissão de Finanças, substituindo os parágrafos
1º, 2º e 3º.
Por conseguinte, a sub-emenda tem
preferência.
O
SR.
ALVARO
ADOLPHO
(para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, desejo
esclarecer ao Senado que, em relação ao pessoal do
Colégio Pedro II, professôres, adjuntos, assistentes e
instrutores, que ficam escalonados entre os padrões
K e O, assim como os professôres das escolas
superiores, que ficam no padrão O, esta equiparação
entre os professôres catedráticos do Pedro II e os
das escolas superiores vem sendo mantida há cerca
de um século.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Há pequenos
funcionários com vencimentos superiores aos
professôres.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Com
algumas alterações.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Como relator
da matéria na Comissão de Finanças, procurei
manter-me na linha justa das recomendações feitas
pelas Comissões reunidas. Entendi porém, que
dessa linha poderia sair para algumas exceções,
como por exemplo, relativamente ao Magistério, ao
pessoal de Manguinhos, aos sanitaristas e aos
médicos em geral.
O SR. VICTORINO FREIRE: – A emenda
inclui os sanitaristas e o pessoal de Manguinhos?
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Estou fazendo
considerações gerais a respeito do critério que adotei
nos pareceres parciais sôbre as diversas emendas
apresentadas.
Julguei, Sr. Presidente, que qualquer sacrifício
seria perfeitamente compensado, tôda vez que se
tratas-se de medida para amparar quadros de
servidores do pais que maiores serviços a êste
tinham prestado como a classe dos sanitaristas, dos
homens de Manguinhos e dos professôres que
educam a juventude e preparam as elites nacionais.
Não é possível ostentarmos foros de país culto,
se não assegurarmos aos professôres e àquêles
que são um padrão de cultura para o Brasil, au-

mento substancial de vencimentos, nesta emergência,
deixando-os à margem, sem serem devidamente
contemplados. Têm sido sempre esquecidas as
classes de professores e médicos, assim também os
biologistas e investigadores especializados de
Manguinhos, que nunca perceberam vencimentos
compatíveis, com as funções que desempenham.
E' para isso que chamo a atenção do Senado.
Temos feito cortes profundos e substanciais, com a
rejeição do maior número de emendas que importam
em aumento. Podemos, perfeitamente, abrir exceção
para êstes servidores, assegurando-lhes melhor
remuneração, para que enfrentem a crise de inflação.
O SR. JOAQUIM PIRES: – V. Ex.ª dá licença
para um aparte? (Assentimento do orador) – No
tempo do Império os professôres do Pedro II tinham
os mesmos ordenados quê os desembargadores.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Vossa
Excelência tem toda razão.
O SR. SALGADO FILHO: – Eles já não são
aumentados no corpo do projeto?
O SR. ALVARO ADOLPRO: – São
aumentados quanto ao padrão de vencimentos, mas
êste aumento não é substancial. No projeto da
Câmara todos são mais ou menos beneficiados.
Entretanto,
o
estipêndio
não
corresponde,
absolutamente à importância da função, do serviço
que exercem.
E' para isso que chamo a atenção do Senado.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação.
E' aprovada a seguinte
SUBEMENDA
À EMENDA Nº 41
§ 1º Os assistentes de ensino de escola
superior e do Colégio Pedro II perceberão;
vencimentos correspondentes ao padrão K.
§ 2º Os vencimentos dos atuais professôres
adjuntos de ensino superior e dos professores
extranumerários mensalistas do Colégio. Pedro II
perceberão vencimentos correspondentes no padrão
M.
§ 3º Os professôres efetivos e professôres
dirigentes do Colégio Pedro II perceberão pelo
padrão N.
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E'
aprovada,
com
as
modificações
O SR. IVO D’AQUINO (*) (para declaração de
constantes da subemenda aceita, a seguinte
voto): – Votei a emenda e as sub-emendas, Sr.
Presidente, por questão de princípio, que tenho mantido:
EMENDA Nº 41
Sou contra tôdas as emendas que acarretem
vultoso aumento de despesa, e tanto a emenda, como
Acrescente-se onde convier:
as. sub emendas, como demonstrei, importam em cêrca
Art. ... Os. professôres catedráticos de 37 Milhões de cruzeiros de aumento.
de ensino superior e do Colégio Pedro II
São declaradas prejudicadas as seguintes
perceberão vencimentos correspondentes à
letra O.
EMENDAS
§ 1º Os assistentes de ensino de
escola superior e do Colégio Pedro II
Nº 120
perceberão
vencimentos
correspondentes
à metade da importância atribuída aos
A emenda 41 acrescente-se:
catedráticos.
§ 3º Os Auxiliares de Ensino do Colégio Pedro II e
§ 2º Os vencimentos dos atuais professôres do ensino correspondentes à têrça parte) da importância
adjuntos de ensino superior e dos professôres concedida aos catedráticos.
extranumerários-mensalistas do Colégio Pedro II
corresponderão a dois têrços dos fixados, para os
Nº 123
catedráticos.
O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr.
O § 1º do art. ... de que trata a emenda nº 41,
Presidente, foi aprovado o artigo?
passa a ter a seguinte redação:
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Foram
"Os assistentes de ensino de escola superior, os
aprovados o artigo da emenda e os §§ da sub- do Colégio Pedro lI e os preparadores dos
emenda.
estabelecimentos militares de ensino, perceberão
O SR. IVO D'AQUINO: – Portanto, todo o vencimentos correspondentes ao padrão K".
artigo.
O SR. PRESIDENTE: – O artigo da emenda
Nº 29
aprovado está assim redigido:
"Os professôres catedráticos de ensino
Ao projeto da Câmara dos Deputados nº 326; de
superior do Colégio Pedro II perceberão 1948, que reajusta vencimentos e salários de pessoal
vencimentos correspondentes à letra "O".
civil e militar da União.
Também foi aprovada a sub-emenda, que
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
tem preferência regimental:
"Art. ... Os vencimentos dos professôres
"§ 1º Os assistentes de ensino de catedráticos do Ensino Superior e do Colégio Pedro II
escola superior e do Colégio Pedro II ficam classificados no padrão "O".
perceberão vencimentos correspondentes ao
padrão K.
Nº 63
§
2º
Os
vencimentos
dos
atuais
professôres
adjuntos
de
ensino
superior
"Os professôres do Quadro Suplementar e os
e
dos
professôres
extranumerários professores dirigentes do Colégio Pedro II, perceberão
mensalistas
do
Colégio
Pedro
II 4/5 dos vencimentos dos catedráticos".
perceberão vencimentos correspondentes ao
padrão M.
Nº 77
§ 3º Os professôres efetivos e professôres
dirigentes do Colégio Pedro II perceberão pelo
Acrescente-se onde convier:
padrão N.
Art. – Os Assistentes-Docentes das Escolas
O SR. IVO D'AQUINO: – Agradeço Superiores perceberão vencimentos correspondentes à
a V. Exª e peço a palavra para declaração de letra L.
voto.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o ___________________
nobre Senador.
(*) – Não foi revisto pelo orador.
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O SR. PRESIDENTE: – Vai-se votar a emenda
nº 133, com subemenda.
E' aprovada a seguinte
SUBEMENDA
A emenda nº 33
Onde convier:
Art. Os professôres adjuntos extranumerários
do Instituto Nacional de Surdos e Mudos, perceberão
os vencimentos da referência 26 do artigo 7º desta lei.
E' declarada prejudicada a seguinte
EMENDA
Nº 133
Acrescente-se onde couber:
"Os professôres adjuntos, extranumerários, do
Instituto Nacional de Surdos-Mudos (M. E. S.),
perceberão os mesmos vencimentos fixados .para os
assistentes do Colégio Pedro II, no art. 7º desta lei.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à emenda nº
70.
O SR. IVO D'AQUINO (*) – (para encaminhar
a votação): – Senhor Presidente, como sempre tenho
feito, trago ao conhecimento do Senado que esta subemenda acarreta aumento de despesa de 11 milhões
e 316 mil cruzeiros. A subemenda foi apresentada por
mim e, ao fazê-lo, tive o intuito de classificar os
inspetores de ensino em uma referência menor que
aquela constante de outra emenda. Visava com isso
classificá-los na referência. XXV, uma vez que a outra
emenda os incluia na referência XXVI.
Como, porém a sub-emenda, que apresentei
acarreta aumento sôbre o projeto da Câmara, achei
de meu dever dar êste esclarecimento ao Senado.
(Muito bem).
O SR. EVANDRO VIANNA (*) – (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, a
emenda em discussão é de minha autoria e manda
classificar os inspetores de ensino na referência
XXVIII.
O nobre Senador Ivo D'Aquino apresentou
subemenda classificando-os na referência XXV. Pela
proposta do Govêrno êles passariam a referência
XXVIII, ou seja, de 2 mil para 2.900 cruzeiros.
______________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

O SR. VITORINO FREIRE: – E' pouco.
O
SR.
EVANDRO
VIANNA:
–
Pouquíssimo, dadas as relevantes funções que
desempenham.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Quanto
percebem atualmente?
O SR. EVANDRO VIANNA: – 1.650
cruzeiros.
O SR. SALGADO FILHO: – Relevantes
funções no papel, porque os inspetores de
ensino, em geral nem visitam as escolas.
O SR. VITORINO FREIRE: – V.
Excelência não pode dizer isso. Fui inspetor,
servi na Capital e no interior e nas épocas de
exame trabalhava dia e noite.
O SR. SALGADO FILHO: – Posso falar
assim, porque tenho experiência própria.
O SR. EVANDRO VIANNA: – Divirjo do
meu nobre amigo, Senador Salgado Filho. E'
possível que existam alguns nestas condições,
mas não se pode generalizar.
O SR. SALGADO FILHO: – Se afirmo é
porque tenho experiência.
O SR. EVANDRO VIANNA: – Fui
inspetor de ensino e nunca agi dessa maneira.
O SR. SALGADO FILHO: – Os
inspetores de ensino só vão às escolas em
épocas de exames para colocar o visto nas
provas.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Assim
procedem por terem ordenado insignificante.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Com
semelhante vencimento V. Ex.ª queria que êles
fôssem assíduos.
O SR. EVANDRO VIANNA: – Repito: fui
inspetor de ensino e nunca procedi dessa
maneira: e como eu muitos colegas. Talvez
haja alguém nestas condições, mas a grande
maioria é constituída por aqueles que cumprem
suas obrigações.
Faço um apêlo ao plenário, para que
mantenha a subemenda do meu nobre amigo
Senador Ivo D'Aquino. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Chamo a
atenção dos Srs. Senadores para o fato de
haver várias emendas sôbre o mesmo assunto:
Uma delas diz o seguinte:
"Os inspetores federais do ensino
secundário
perceberão
vencimentos
correspondentes à referência XXVII.
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Uma subemenda tem o seguinte teôr:
Os inspetores federais do ensino secundário
superior, bem como os inspetores de educação
física, terão vencimentos correspondentes à
referência XXV.
O SR. VITORINO FREIRE: – Essa é a
subemenda do Senador Ivo d'Aqui?
O SR. PRESIDENTE: – Estou lendo tôdas as
emendas, para que o Senado possa votar com
conhecimento de causa.
O SR. IVO D'AQUINO (para encaminhar a
votação) (*): – Apresentei subemenda à referência
XXV, o Sr. Presidente, porque a Comissão tomou
conhecimento de duas emendas – uma elevando
os vencimentos dos inspetores para a referência
XXVI e outra para a referência XXV. A votação
ficou empatada. Na sessão seguinte, tendo lugar o
desempate, passou a subemenda de minha
autoria.
O SR. EVANDRO VIANNA: – Todos os
inspetores de educação física e de ensino comercial,
foram englobados, nessa emenda.
O SR. PRESIDENTE: – Vou ler novamente:
"Os inspetores federais de ensino secundário
perceberão vencimentos corresponder à referência
XXVIII".
A esta emenda foram apresentadas as
seguintes subemendas:
"Os inspetores federais de ensino secundário
superior, bem como os inspetores de educação física
perceberão
vencimentos
correspondentes
à
referência XXV".
"Os inspetores federais do ensino secundário
e
superior
perceberão
os
vencimentos
correspondentes à referência XXV, do artigo 7º".
"Os inspetores federais de educação física
e os inspetores de ensino comercial receberão
vencimentos
correspondentes
à
referência
XXV".
Há uma emenda da autoria do Senador Ivo
d'Aquino que não fala em inspetores de educação
física.
Ambas foram apresentadas à omissão de
Finanças e tiveram parecer favorável.

O SR. OLAVO OLIVEIRA (pela ordem): – Penso
que facilitaria muito à Casa a sugestão que venho trazer
aos nobres colegas; em homenagem ao nobre líder da
maioria, votarmos preferência para a subemenda
apresentada por S. Ex.ª na Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Creio não ser
necessária a preferência, de vez que uma emenda é
mais ampla que a outra. Assim, a votação da
primeira, não prejudicará a da segunda.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) (pela
ordem): – Desejaria que V. Ex.ª me informasse o
destino que tomou a outra sub-emenda apresentada
pelo relator, Senador Alvaro Adolpho, que inclui os
inspetores federais do ensino secundário na
referência XXVI e, na referência XXVII os inspetores
federais do ensino superior.
O SR. PRESIDENTE: – Parece que há
equivoco de V. Ex.ª.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E' o que
consta do avulso, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – No avulso há uma
sub-emenda, assim redigida:
"Os inspetores federais do ensino secundário
e superior, bem como os inspetores de educação
física, terão vencimentos correspondentes à
referência XXV".
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Acabo de
ser informado que a emenda nº 1.127, lida por mim
no avulso, foi rejeitada na Comissão de Finanças.
Ficou, portanto, prejudicada pela sub-emenda que
inclui na referência XXV os inspetores federais do
ensino secundário e superior.
O SR. PRESIDENTE: – Vou submeter a votos,
em primeiro lugar, a sub-emenda assim redigida:
"Os inspetores federais do ensino secundário e
superior perceberão os vencimentos correspondentes
à referência XXV, do artigo 7º do projeto".
E' aprovada a seguinte

__________________

__________________

(*)Não foi revisto pelo orador

SUB-EMENDA nº 70
Os Inspetores Federais de Estado Secundário e
Superior perceberão os vencimentos correspondentes
à referência 25 do art. 7º do Projeto.
(*) Não foi revisto pelo orador.
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O SR. PRESIDENTE: – Ponho agora em
O SR. IVO D'AQUINO: – Meu critério é sistemático.
votação a emenda nº 125, que, além dos inspetores
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – E' preciso
federais do ensino secundário e superior, inclui os de distinguir a natureza dos cargos.
educação física. Esta emenda é também uma subO SR. IVO D'AQUINO: – Não me referi à
emenda à emenda número 70.
natureza das funções, nem à justiça a ser feita aos
E' aprovada a seguinte
funcionários. Meu critério tem sido evitar aumento de
despesa. Por isso, combato tôdas as emendas que
EMENDA
trazem majoração, inclusive as que apresentei algumas
forçadamente para evitar maiores inconvenientes, mas,
Nº 125
que depois verifiquei trazerem realmente despesas
para o erário nacional. – (Muito bem).
SUB-EMENDA À EMENDA Nº 70
O SR. VITORINO FREIRE: – Os encargos do
erário público não são os que V. Ex.ª, supõe, visto
Diga-se:
como há uma taxa que os colégios pagam pela
Os Inspetores Federais de Ensino Secundário inscrição e essa taxa dá sempre saldo.
Superior, bem como os Inspetores de Educação
O SR. PRESIDENTE: – Há uma sub-emenda
Física, terão vencimentos correspondentes à à página 5 do avulso que se refere aos Inspetores do
referência 25.
Ensino Comercial e diz:
"Parágrafo único. Os inspetores federais de
O SR. IVO D'AQUINO (para encaminhar a
votação) (*): – Sr. Presidente, devo oferecer educação física e os inspetores de ensino comercial
esclarecimentos a respeito da emenda que trata dos perceberão vencimentos pela referência 25".
inspetores escolares.
Está em votação a parte relativa aos
Estimaria que o Senado tivesse rejeitado inspetores de ensino comercial.
minha própria emenda. – Quando a apresentei, não
Os Senhores que a aprovam queiram ficar
havia cálculo a respeito do montante da despesa.
sentados. (Pausa).
O SR. ETELVINO LINS: – Então V. Ex.ª devia
E' aprovada a seguinte
ter retirado sua emenda.
O SR. PRESIDENTE: – Havia, apenas uma
SUBEMENDA
emenda que passava para a referência XXVIII os
inspetores do ensino, isto é, aumentando seus
(À Emenda nº 70)
vencimentos de mil e tantos cruzeiros para cinco mil
e poucos.
Parágrafo único. Os inspetores federais de
O SR. IVO D'AQUINO: – Verifiquei isto logo educação física e os inspetores de ensino comercial
depois, e, na própria Comissão, o Sr. Senador Alvaro perceberão vencimentos pela referência 25.
Adolpho apresentou sub-emenda, baixando a Tabela
E' declarada prejudicada a seguinte
para a referência XXVI.
Vendo eu que a Comissão de Finanças
SUBEMENDA
aprovaria, fatalmente a – emenda apresentada pelo
nobre relator, que baixava o montante da outra, e
(À Emenda nº 70)
para diminuir ainda mais a despesa pleiteei que a
referência fôsse ao padrão XXV. Não obstante, a
Os inspetores Federais de Ensino Superior
despesa é aquela que apresentei ao Senado.
terão o vencimento da referência 27 da mesma tabela.
De acôrdo com a orientação seguida,
São declaradas prejudicadas as seguintes
desejaria fôssem rejeitadas tôdas as emendas que
acarretassem aumento acentuado de despesa.
EMENDAS
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – E' preciso levar
em conta o caráter da função. V. Ex.ª, assim, está
Nº 70
agindo como Saturno.
Onde convier:
__________________
Art.
Os
Inspetores
Federais
do
(*) Não foi revisto pelo orador.
Ensino
Secundário
perceberão
venci-
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mentos correspondentes à referência 28 (vinte e
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Realmente,
oito).
houve alí a rejeição da minha emenda.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Queria,
Nº 128
portanto, que constasse na ata dos nossos trabalhos,
a minha não conformidade com a equiparação.
Acrescente-se onde convier:
O SR. ALVARO ADOLPHO: – A minha subArt. Ficam classificados na referência 25 os emenda não generalizou.
inspetores do ensino comercial.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A
E' declarada prejudicada a seguinte
emenda do Senador Evandro Vianna, refere-se
exclusivamente, aos inspetores federais do ensino
SUBEMENDA
secundário, mandando incluí-los na referência
XXVIII. O Senador Alvaro Adolpho, contemplava, na
(À Emenda nº 128)
sua emenda, os inspetores federais do ensino
superior, na referência, XXVII; os do ensino
Parágrafo único. Os Inspetores federais de secundário, na referência ...XXVI. Quando o projeto
educação física e os inspetores de ensino comercial veio para o Senado houve omissão dos inspetores
perceberão vencimentos pela referência 25.
de educação física, que também devem ter melhoria
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (para de proventos. O que se verifica da votação é que se
declaração de votos) (*): – Senhor Presidente votei pretende firmar que todos os inspetores estão na
contra o critério adotado pelo Senado de colocar mesma referência. Contra esse critério é, que faço
todos os inspetores na mesma referência. Se não constar, o meu voto. (Muito bem).
tivessem ocorrido as emendas que foram
O SR. PRESIDENTE: – A declaração de V.
apresentadas, inclusive as subemendas preferiria o Ex.ª constará da ata.
critério de uma referência para os inspetores federais
E' rejeitada a seguinte
de ensino secundário e outra para os de ensino
superior. Agruparia então, os inspetores federais de
EMENDA
educação física, que trabalham nos cursos
secundários, na mesma referência dos inspetores
Nº 17
federais do ensino secundário e contemplaria os
inspetores do ensino comercial... numa referência
Onde convier:
inferior. Entretanto, não pude adotar êste critério de
Art. Os funcionários, pertencentes ao Quadro
votação, uma vez que, nenhuma das emendas me Suplementar Numérico do Ministério da Fazenda,
facultava essa orientação.
incluídos no Quadro Alfabético, constante da
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Numa sub- presente Lei, que contarem 35 anos de serviço
emenda, estabelece essa gradação.
público e 60 anos de idade, serão, se o requerem,
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não pude aposentados nas classes imediatamente superiores
votar a sub-emenda de Vossa Excelência, porque – dêsse Quadro, com todas as vantagens
tive informação de que a própria Comissão rejeitou asseguradas aos que nele ingressam, procedentes
êsse trabalho de V. Ex.ª e desapareceu, portanto, a do Quadro Numérico acima referido.
tarefa do plenário, V. Ex.ª dava a referência XXVI
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 34 tem
aos inspetores de ensino secundário e a referência uma sub-emenda.
XXVII aos inspetores de ensino superior. Êsse, a
Vai ser votada a matéria.
meu ver, era o verdadeiro critério, que acho justo,
E' aprovada a seguinte
também, para os inspetores de qualquer curso, pois
são homens que trabalham. As exceções
EMENDA
naturalmente, ocorrem, em todos os postos. Quanto
à emenda de V. Excelência, porém, fiquei impedido
Nº 34
de votar porque a Comissão de Finanças a rejeitou.
Inclua-se onde convier:
__________________
Art.
As
atuais
gratificações
de
(*) Não foi revisto pelo orador.
função
de
chefia
das
repartições
do
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Ministério da Fazenda ficam majoradas na seguinte base: aditivo e supressivo, resta o modificativo, a
saber:
Delegados Fiscais do Tesouro Nacional
"Ficam incluídos no padrão "O" do art. 3º do
nos Estados.............................................
100% mesmo Substitutivo os ocupantes do padrão
Inspetores de Alândegas, Delegados
numérico "26" Quadro Suplementar do Ministério da
Regionais e Secionais da Divisão do
Fazenda".
Impôsto
de
Renda,
Chefes
de
A emenda 101 resa:
Delegacias do Serviço do Patrimônio da
"o parágrafo único do artigo 4º passa a
União, Chefes de Seções Regionais do
parágrafo 1º.
Laboratório de Análises, Contadores
Acrescentar:
Seccionais da Contadoria Geral da
§ 2º Os cargos isolados do padrão
República
e
Administradores
de
numérico "26" ficam incluídos no padrão alfabético
Agências
Aduaneiras,
Mesas
de
"O".
Rendas, Postos e Registros Fiscais........
50%
Quer-me parecer que as emendas são
análogas; tanto faz votar uma como outra.
E' aprovada a seguinte
O SR. DURVAL CRUZ (para encaminhar a
votação): – Sr. Presidente, desejo dar uma
SUB-EMENDA
explicação.
A emenda nº 2 diz respeito a todos os
Acrescente-se, em seguida as Delegacias funcionários do Quadro Suplementar do Ministério
Fiscais do Tesouro Nacional nos Estados, o seguinte: da Fazenda, padrão "26". A de nº 101 refere-se
"e os membros dos Conselhos Superior de apenas aos ocupantes de cargos isolados,
Tarifa, Primeiro e Segundo Conselhos de participantes do Quadro, padrão numérico
Contribuintes, os Representantes da Fazenda "26".
nesses Conselhos e respectivos Secretários.
O SR. PRESIDENTE: – De maneira
E' declarada prejudicada a seguinte
que a emenda nº 2 é mais ampla do que a
outra?
EMENDA
O SR. DURVAL CRUZ: – Exatamente: é mais
ampla. Peço, por isso a V. Ex.ª que, no caso de não
Nº 132
ser aceita a primeira, volte à discussão a segunda,
restrita ao cargo de ajudante de Procurador Geral do
(Sub-emenda à emenda nº 34)
Ministério da Fazenda. (Muito bem).
Membros do Conselho Superior de Tarifa, Primeiro
O SR. PRESIDENTE: – A solução, pois, será
e Segundo Conselhos de Contribuintes, respectivos adiar a votação da emenda 101 para ser com a de nº
Representantes da Fazenda e Secretários – 100%.
2.
O SR. DURVAL CRUZ (pela ordem) (*): – Sr.
O
SR.
ATTILIO
VIVACQUA
(para
Presidente, peço a V. Ex.ª que, no caso de não ser encaminhar a votação): – Senhor Presidente,
aprovada a emenda nº 2, considere a possibilidade de lembro a V. Ex.ª a emenda nº 44, referente ao
submeter novamente a debate, a de nº 101. Aquela é padrão XXVI, dos funcionários do Quadro
ampla. Espero que o Senado a aprove: mas, se tal não Suplementar do Ministério da Fazenda. E' a mais
acontecer, esta, restrita aos extranumerários do compreensiva de tôdas as situações, o próprio líder
Ministério da Fazenda ocupantes de cargos isolados, não a incluiu entre aquelas emendas que aumentam
poderá, evidentemente, salvar-se, se V. Ex.ª o quiser.
demasiadamente despesa.
O SR. PRESIDENTE: – Quando o Plenário
O SR. VITORINO FREIRE: – De quanto é o
votou a emenda nº 2, ficou esclarecido que a aumento.
segunda e terceira partes seriam votadas
O SR. ATTILIO VIVACQUA (*): – pouco mais de
oportunamente. Tendo sido votados os trechos um milhão de cruzeiros, razão por que o próprio líder não
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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a incluiu, nas emendas que representavam aumento
ponderável.
O SR. PRESIDENTE: – Para não demorar a
votação, adio a apreciação dessas duas emendas,
que ficarão para serem votadas com a emenda 44,
que ainda não o foi.
E' rejeitada a seguinte
EMENDA
Nº 95
Ao artigo 4º
Redija-se da maneira seguinte:
"Os padrões numéricos de vencimentos ficam
transformados, para todos os efeitos de lei, inclusive,
reversão de aposentados em padrões alfabéticos na
seguinte base".
(o resto como está no projeto).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a emenda
27, com subemenda.
Submeto em primeiro lugar a sub-emenda.
E' aprovada a seguinte
SUBEMENDA À EMENDA Nº 27
O cargo de Procurador da Delegacia Fiscal do
Tesouro Nacional, nos Estados, que passará a
denominar-se Procurador da Fazenda Federal, fica
classificado em três categorias para efeito de
vencimentos, os ocupantes atuais do padrão I passarão
a K; os do padrão J, passarão a L e os do padrão K a M.
E' declarada prejudicada a seguinte
Nº 27
Acrescente-se, onde couber:
"Art. ... O cargo de Procurador da Delegacia
Fiscal do Tesouro Nacional, nos Estados, que
passará a denominar-se, simplesmente, Procurador
da Fazenda Federal fica incluído no Padrão N da
respectiva escala de vencimentos".
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido um
requerimento que se acha sôbre a mesa.
E' lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 151 – De 1948
Requeiro a realização de sessão extraordinária
para amanhã, sábado, às dez horas, a fim de ser
concluída a votação do Projeto nº 326, de 1948.
Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1948.
– lvo d'Aquino.

O SR. PRESIDENTE: – A emenda
126,
que
é
subemenda
à
emenda
número 71, fica adiada, juntamente esta
e
outras
que
versam
matéria
idêntica.
Há um requerimento do Senhor Senador
Walter Franco, pedindo destaque para a emenda nº
95-A, mas a emenda nº 42 diz o seguinte:
"Acrescente-se
ao
Art.
4º
o
seguinte:
"Parágrafo
...
Nas
carreiras
de Contador e Oficial Administrativo do
Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda
excluídos os cargos já beneficiados pela
Lei nº 200 de 30 de dezembro de
1947, a conversão dos padrões numéricos de
que
trata
êste
artigo,
a
fim
de
que seja restaurada a equivalência de categoria
originàriamente
estabelecida
observará
entretanto, a seguinte correspondência: de 7 a
9 L; de 10 a 15 – M; 16 a 22 N e de 23 a 26 –
"O".
Dest'arte,
há
de
convir
o
nobre
Senador
Walter
Franco
que
esta
emenda não tem as expressões a que faz
referência
no
requerimento
enviado
à
Mesa.
O SR. WALTER FRANCO: – Meu
requerimento diz respeito à emenda nº 95A.
O SR. PRESIDENTE: – Mas não está em
votação a emenda nº 95-A.
O SR. WALTER FRANCO: – Então
aguardarei a oportunidade da emenda ser
votada.
O SR. PRESIDENTE: – Naturalmente, o
que o nobre Senador pretende, com o
requerimento enviado à Mesa é a votação da
emenda número 95-A juntamente com a de
número 42.
O SR. WALTER FRANCO: – E' isso mesmo;
conjuntamente.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
O
destaque, porém, não é possível, pois a
emenda
nº
42
não
contém
as
expressões aludidas no requerimento de V.
Excelência.
O SR. WALTER FRANCO: – Tratase
apenas
do
destaque
de
algumas
palavras para completar a emenda nº
95.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda
nº
95
já
foi
rejeitada
pelo
plenário.
O SR. WALTER FRANCO: – Mas
estou
me
referindo
à
emenda
número
95-A.
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O SR. PRESIDENTE: – Na emenda nº 42, não
é possível êsse destaque porque não contém a
expressão mencionada no requerimento.
O SR. WALTER FRANCO: – A emenda nº 95A consubstancia as emendas números 71 a 42.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 42, que
cogita de oficiais administrativos teve a votação
adiada. Será apreciada juntamente com a de número
71.
O SR. ALVARO ADOLPHO (pela ordem): –
Sr. Presidente, há emendas no mesmo sentido, com
alguma diferença, tôdas elas, porém, mais ou menos
relativas à Lei 200.
O SR. PRESIDENTE: – Algumas delas
mereceram parecer favorável; outras, o tiveram
contrário.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Adiou V. Ex.ª a
votação da emenda 42?
O SR. PRESIDENTE: – A emenda 42 será
votada juntamente com a de nº 71, que mereceu
parecer favorável, Se fôr votada já, a emenda nº 42,
prejudicará a outra.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Permito-me
ponderar a V. Ex.ª, que não são sòmente duas as
emendas; mas cinco, números 42, 71, 74, 95-A e 98,
quase tôdas no mesmo sentido. Temos que nos
decidir por uma delas.
O SR. PRESIDENTE: – As emendas ns. 95-A,
98, 71 e 74 cogitam de funcionários do Ministério da
Fazenda. O Sr. Senador Mathias Olympio requer
preferência para a emenda número 98, que mereceu
parecer favorável na Comissão de Finanças.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela
ordem): – Sr. Presidente, quando V. Ex.ª declarou
que adiaria a votação das emendas ns. 42 e 71, o
Senador AIvaro Adolpho também pediu adiamento
para as de ns. 95-A e 98. Lembro, ainda à Mesa,
que, afora estas emendas, já em número de quatro,
há as de números 112 e 122, que cogitam da mesma
matéria.
A emenda nº 71 refere-se aos engenheiros do
mesmo quadro permanente do Ministério da
Fazenda, matéria exatamente das emendas números
112 e 122.
Sugeriria, portanto, Sr. Presidente, se
processasse o adiamento destas seis emendas,
para, após melhor estudo, o plenário opinar.
As emendas ns. 112 e 122, repito,
são
apontadas
pela
Comissão
de
Fi-

nanças como substitutivas da de número 71. Se
adiarmos a votação desta, deveremos fazer o mesmo
com as outras duas; e se adiarmos a da emenda 71, não
deveremos dar preferência às de números 95-A e 98.
E' a minha sugestão.
O SR. PRESIDENTE: – Fica adiada a votação
dessas emendas.
Acha-se sôbre a mesa requerimento do Sr.
Senador Salgado Filho em que solicita a prorrogação
da sessão até ser ultimada a votação do projeto.
Vai ser lido.
E' lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 152, de 1948
Requeiro a prorrogação da sessão, até que
seja ultimada a votação do projeto de lei da Câmara
dos Deputados nº 326, de 1948.
Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1948.
– Salgado Filho.
O SR. ALVARO ADOLPHO (pela ordem): –
Sr. Presidente, com referência à emenda nº 95-A,
permita-me dizer que não há interdependência dela
com as outras. Tanto esta, como aquela que se
refere aos Procuradores da Fazenda, podem ser
votados separadamente.
Pediria, assim, destaque para as mesmas.
O SR. PRESIDENTE: – As emendas referidas
por V. Ex.ª serão apreciadas após a votação de
tôdas as outras. A questão cinge-se a permitir aos
Senhores Senadores melhor exame da matéria.
Quanto à emenda nº 126, prende-se também
à emenda nº 71, cuja votação foi adiada.
Vou submeter a votos a emenda nº 131.
O requerimento de destaque enviado à Mesa
pelo Sr. Senador Evandro Vianna não tem razão de
ser, uma vez que a emenda está sendo votada
separadamente.
O parecer de Comissão é contrário.
O SR. EVANDRO VIANNA (para encaminhar
a votação) (*): – Senhor Presidente, a emenda que
Vossa Excelência acaba de anunciar teve parecer
contrário da Comissão, sob o fundamento de que
constitui verdadeira reestruturação.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

– 467 –
Desejo esclarecer ao plenário que a emenda
classifica os fiscais aduaneiros atualmente padrão
XXIV na letra K. O padrão XXIV situa-se justamente
entre as letras J e K. Parece-me não ser intenção da
lei diminuir o texto de nenhuma carreira. A medida
atinge apenas a 52 funcionários; o aumento de
despesa será de cêrca de 430 mil cruzeiros. Pediria
ao nobre relator, Senador Alvaro Adolpho,
reexaminasse o assunto, a fim de atender a
funcionários dedicados cujas funções são de
natureza árdua.
O SR. IVO D'AQUINO (para encaminhar a
votação) (*): – Sr. Presidente, lembro ao nobre
Senador Evandro Vianna que o Senado já rejeitou
emendas idênticas, por subverterem o sistema do
projeto.
O SR. EVANDRO VIANNA: – Discordo de
V. Ex.ª. A emenda não subverte o sistema do
projeto. Os fiscais aduaneiros, no padrão em que
se encontram, ficam entre as letras "J" e "K".
Devem, portanto, ser reajustados nesta última
letra.
O SR. IVO D'AQUINO: – A emenda nº 131
diz:
"Os Fiscais Aduaneiros, padrão 24 – Quadro
Suplementar do Ministério da Fazenda – passam a
ser reajustados na classe K, imediatamente superior
aos seus atuais vencimentos".
A emenda causou estranheza, porque
só beneficia a funcionários do Ministério da
Fazenda.
O SR. EVANDRO VIANNA: – Engano de V.
Ex.ª.
O SR. EVANDRO D'AQUINO: – Mais de dez
emendas favorecem apenas os funcionários do
Ministério da Fazenda.
O SR. EVANDRO VIANNA: – Não é o caso
desta.
O SR. IVO D'AQUINO: – A emenda, em
votação, quebra o sistema do Projeto.
O SR. EVANDRO VIANNA: – Os funcionários
em causa, em virtude do padrão em que se
encontram, estão classificados entre as letras J e K;
por que reajustá-los na letra inferior, prejudicando-os
nos vencimentos que já percebem?
O
SR.
IVO
D'AQUINO:
–
Se
atendessemos ao apêlo do nobre colega,
subverteríamos o sistema do projeto. Além disso,
emendas idênticas, já foram rejeitadas. (Muito
bem).

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a
emenda 131, com parecer contrário da Comissão de
Finanças, – queiram permanecer sentados. (Pausa).
E' rejeitada a seguinte:
EMENDA
Nº 131
Os Fiscais Aduaneiros padrão 24 – Quadro
Suplementar do Ministério da Fazenda – passam a
ser reajustados na classe K, imediatamente superior
aos seus atuais vencimentos.
E' rejeitada a seguinte:
EMENDA
Nº 80
Art. ... Os atuais funcionários que faziam parte
do quadro do pessoal do Tribunal de Contas até a Lei
nº 284, de 28 de outubro de 1946, em carreira
beneficiada pelo Decreto número 24.414, de 18 de abril
de 1934, terão as mesmas vantagens atribuídas pela
presente Lei aos funcionários de padrões numéricos,
observada a correspondência numérica estabelecida
pelo Decreto-lei nº 1.847, de 7 de dezembro de 1939
para a transformação em padrões alfabéticos.
O SR. PRESIDENTE: – Emenda nº 69, com
parecer favorável da Comissão de Finanças.
O SR. IVO D'AQUINO (para encaminhar a
votação) (*): – Sr. Presidente, a propósito da emenda
número 69, devo dar ao plenário algumas explicações.
Quando a emenda estabelecendo novos
padrões e nova carreira para médicos, farmacêuticos
e veterinários. – foi votada na Comissão de
Finanças, não havia estimativa da despesa.
Posteriormente, foi apresentada – subemenda, pelo Senador Apolônio Sales.
O SR. DARIO CARDOSO: – A emenda nº 69
refere-se, apenas, aos médicos.
O SR. IVO D'AQUINO: – Como diz o nobre
colega, a primitiva emenda, referia-se aos médicos,
Mais tarde, foi apresentada emenda estendendo os
benefícios aos veterinários e farmacêuticos; em
seguida, emenda referente aos agrônomos e,
finalmente, aos dentistas.
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
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Quando a Comissão de Finanças aprovou a
emenda relativa aos médicos e, consequentemente,
aos agrônomos, não possuia a estimativa da
despesa dela decorrente.
Conforme procedi com tôdas as emendas que
representavam aumento de despesa, solicitei do
Departamento Administrativo do Serviço Público, o
cálculo do montante advindo da melhoria pleiteada.
Fui informado de que as emendas referentes aos
médicos, farmacêuticos, veterinários e agrônomos
somavam Cr$ 62.492.280,00.
Os médicos interessados, por intermédio do
seu
Sindicato,
enviaram-me
um
memorial
pretendendo demonstrar que o aumento citado dizia
respeito menos aos médicos do que aos demais
funcionários incluídos na carreira e que a despesa
com a estruturação dos médicos atingiria a, apenas,
nove milhões e poucos mil cruzeiros.
Posteriormente, o Sindicato Médico dirigiu-me
outra exposição, na qual o montante da estruturação
era elevado a quatorze milhões de cruzeiros.
De posse dos dados oferecidos pelos
interessados, encaminhei-os ao Departamento
Administrativo do Serviço Público, pedindo-lhe
recalculasse o despesa e verificasse se os mesmo
tinham razão.
Esclareceu-me aquêle órgão técnico que os
interessados não tinham razão, porquanto seu
cálculo estava baseado, em primeiro lugar, em
números de funcionários aquem do real; em segundo
lugar, em se tratando de uma carreira estabelecida,
que ia da letra K à letra O, os interessados estavam
calculando sòmente a passagem para a letra K.
Se fizerem carreira da letra K, evidentemente,
quando, se estruturar a carreira, serão promovidos
todos aqueles que estão nas letras I, J e K, porque
não vão ficar vagos os lugares das letras M, N e O.
Por
isso,
quando
o
Departamento
Administrativo do Serviço Público procedeu ao
cálculo em referência aos lugares, fê-lo não sòmente
em relação à despesa imediata, como da imediata,
consequente da nova carreira estabelecida.
O SR. FILINTO MULLER: – Êsses cargos não
estão preenchidos?
O SR. IVO D'AQUINO: – Não, porque se
criam cargos que não existem.

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Pergunto a
V. Ex.ª se a Constituição permite, sem proposta de
qualquer espécie do Poder Executivo, sejam criados
êsses cargos.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não há
criação de cargos.
O SR. IVO D'AQUINO: – Poderia criar. Não
vou até êsse ponto.
Tive o trabalho, com a estruturação de tôdas as
carreiras e de todos os funcionários, e verifiquei que, –
dentro da despesa de Cr$ 62.492.280,00, tocam aos
médicos Cr$ 33.844.800,00; aos agrônomos Cr$
20.069.040,00; aos veterinários Cr$ 5.656,800,00 e
aos farmacêuticos Cr$ 2.921.640,00. Estas parcelas
totalizam Cr$ 62.492.280,00, que é o aumento da
despesa sôbre o projeto da Câmara, porquanto a outra
Casa do Parlamento jà aumentou êsses vencimentos.
Assim, Sr. Presidente, entre o cálculo dos
interessados e o de um departamento técnico tinha
de aceitar o do departamento técnico.
Lamento, Sr. Presidente, mas sou obrigado a
discordar da emenda. Sei da situação de muitos
médicos que ganham miseràvelmente; mas a –
emenda apresenta ainda um grande defeito;
engloba, no mesmo aumento, efetivos e
extranumerários, elevando a despesa, como é
natural, a um montante extraordinário.
O que se deveria fazer em relação aos médicos
era um projeto à parte para que fôsse reestruturada sua
carreira de acôrdo com as funções de cada um.
Nós mesmos no Senado, tivemos ensejo de
recusar emenda favorecendo ajudantes de tesoureiros,
porque êsse cargo passava imediatamente de dois mil
e poucos cruzeiros para seis mil e tantos cruzeiros.
Depois disto foi feito projeto à parte que o Senado e a
Câmara aprovaram reestruturando a carreira com
maior justiça, e todos estão satisfeitos.
Não é possível adotar medida desta ordem
num simples projeto de aumento de vencimentos,
sem maior exame, e sem querer atender ao cálculo
de repartições técnicas.
Na estimativa, não foram computados os
dentistas, porque não tive tempo de fazer o cálculo,
nem de pedi-lo à repartição.
Devo mais uma vez dizer, Sr. Presidente, que a
orientação por mim mantida o mais possível foi a de re-
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ter a despesa. E se eu próprio fui forçado a divergir do meu
nobre colega, Sr. Senador Ismar de Góes, numa emenda
em relação aos militares, não posso transigir em dar meu
voto favorável a uma emenda que apresenta aumento de
despesa em quase o dôbro daquilo que impugnei.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa Ex.ª
encarou a emenda num dos aspectos que o aumento
de despesa. Mas, há outro muito interessante: o da
desigualdade em que estão os vencimentos dos
médicos em relação aos vencimentos de outros
diplomados, como engenheiros, etc.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não quero contestar
o argumento de Vossa Ex.ª.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A
justificação diz que há enfermeiros ganhando mais
do que os médicos que os servem.
O SR. IVO D'AQUINO: – Perfeitamente. Há
porteiros em certos Ministérios, que ganham mais do
que funcionários, altamente graduados. Mas não
podemos neste projeto corrigir tôdas as desigualdades.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa
Excelência tratou apenas do aumento de despesa.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª tem inteira
razão. Não lha estou negando. Se se alegasse êsse
motivo existiriam 30, 40, 50 outros casos semelhantes
para serem apreciados. O que desejo dizer é que êste
projeto não visa abranger tôdas as hipóteses; se
quisessemos reestruturar carreiras, corrigir tôdas as
injustiças porventura existentes então teríamos de
elaborar um projeto completamente diferente.
E' por isso, Sr. Presidente, que, embora lamentando
sou obrigado a divergir da emenda. (Muito bem).
O Sr. Dario Cardoso pronuncia discurso que
será publicado depois.
O SR. PRESIDENTE: – Vamos proceder à votação.
Além da emenda 69, foram apresentadas
várias outras a que a Comissão deu o nome de subemendas, quando verdadeiramente nada mais são
que emendas aditivas.
O SR. DARIO CARDOSO (pela ordem): –
Pediria preferência, Sr. Presidente, a fim de que
fôsse votada a emenda em primeiro lugar.

O SR. PRESIDENTE: – As sub-emendas que
a meu ver constituem verdadeiras emendas
acrescentam – novas categorias de funcionários aos
mencionados na emenda nº 69. Vou submeter uma
por uma à votação, no pressuposto de que não se
prejudicam umas às outras. A emenda 69 diz:
"Acrescente-se onde convier:
Art. ... Ficam assegurados vencimentos e
salários iniciais da classe "K" e final da classe "O"
para os cargos e funções médicas de qualquer
natureza ou especialização".
Há uma sub-emenda assim redigida:
"Os limites máximo e mínimo, da carreira de
agrônomo e de veterinários serão iguais aos das
carreiras de médico e de engenheiro".
Evidentemente trata-se de emenda aditiva que
não prejudica a primitiva. Há, ainda outra emenda
nos seguintes têrmos.
Os limites máximo e mínimo das carreiras de
agrônomo, veterinário e farmacêutico serão iguais
aos das carreiras de médico e engenheiro.
Esta
emenda
acrescenta
a
palavra
"farmacêutico".
Há outra emenda do Sr. Senador Alvaro
Adolpho apresentada com o nome de subemenda
mas que é aditiva, dizendo o seguinte.
"Os limites máximo e mínimo das carreiras de
agrônomo veterinário, farmacêutico e dentista,
serão iguais às das carreiras médicas e de
engenharia".
Como se vê uma subemenda não prejudica as
outras. Tôdas têm que ser votadas.
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda nº
69, com parecer favorável da Comissão queiram ficar
sentados.
Está aprovada.
O SR. IVO D'AQUINO (para declaração de
voto): – Sr. Presidente, desejo declarar que voto
contra a emenda. Já me pronunciei, mas quero
deixar expresso que votei contra a emenda.
O SR. PRESIDENTE: – Dei a emenda por
aprovada, porque assim o depreendi da votação.
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O
SR.
IVO
D'AQUINO
(pela
ordem): – Requeiro verificação da votação, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – O Senador
Ivo
d'Aquino,
requer
verificação
da
votação.
O SR. DURVAL CRUZ (pela ordem) (*): – Sr.
Presidente, V. Ex., poderia permitir que a respeito
desta subemenda trouxesse esclarecimentos ao
Senado?
O SR. PRESIDENTE: – No momento, trata-se
de verificação de votação. A votação já foi feita, e
agora, não é possível conceder a palavra a V.
Ex.ª.
O SR. DURVAL CRUZ: – Desejava, apenas,
explicar a V. Ex.ª por que pretendia aduzir algumas
considerações.
O Sr. Senador Apolônio Sales, autor da
subemenda, na impossibilidade de comparecer à
sessão de hoje, de vez que viajou pela manhã
para Paulo Afonso, me fez chegar às mãos a
defesa escrita por S. Ex.ª, a respeito da sua
subemenda.
Verifico, entretanto, que perdi a oportunidade
de dar conhecimento ao Senado destas
considerações.
Em todo caso, peço a V. Ex.ª faça constar da
ata meu empenho em desincumbir-me da honrosa
missão conferida pelo ilustre colega ausente.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação da votação requerida pelo Senador Ivo
D'Aquino.
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que
aprovam a emenda. (Pausa).
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que
votaram a favor e levantar-se os que votam contra.
(Pausa).
Manifestaram-se favoràvelmente à emenda
doze Srs. Senadores, e contra, dezenove. Não há
número. Vai-se proceder à chamada.
Proceda-se à chamada.
Respondem "sim" os Srs. Senadores:
Magalhães Barata.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Vitorino Freire.
Vergniaud Wanderley.
Durval Cruz.
Pinto Aleixo.
Attílio Vivacqua.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

Santos Neves.
Pereira Pinto.
Filinto Muller.
Ernesto Dorneles.
Salgado Filho.
Camilo Mércio.
Roberto Glasser (15).
Respondem "não" os Srs. Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Clodomir Cardoso.
Evandro Vianna.
Olavo Oliveira.
Plínio Pompeu.
Adalberto Ribeiro.
José Américo.
Novais Filho.
Cícero de Vasconcelos.
Ismar de Góis.
Walter Franco.
Aloysio de Carvalho.
Hamilton Nogueira.
Rodolfo Miranda.
Dário Cardoso.
Alfredo Nasser.
Ivo d'Aquino.
Lúcio Correia.
Ribeiro Gonçalves (21).
O SR. PRESIDENTE: – Responderam "sim"
quinze e "não" vinte e um Senhores Senadores.
A emenda está rejeitada.
E' rejeitada a seguinte:
EMENDA
Nº 69
Acrescente-se onde convier:
"Art. Ficam assegurados vencimentos e
salários iniciais da classe E, e fiscais da classe O,
para os cargos e funções médicas de qualquer
natureza ou especialização".
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à votação
de outro sub-emenda, que, além dos agrônomos e
veterinários, contempla também os farmacêuticos. Está
prejudicada na parte dos agrônomos.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sendo assim,
é melhor V. Excelência submeter à votação a emenda
seguinte, que se refere a farmacêuticos e dentistas.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Excelência diz
que ficou prejudicada a emenda também com
relação aos veterinários?
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aos
agrônomos e veterinários.
Em vez de se submeter à apreciação a emenda
que se refere sòmente a farmacêuticos, considera-se a
outra, que é mais ampla.
São rejeitadas as seguintes sub-emendas:

Os limites máximos e mínimos das carreiras de
agrônomos, veterinários e farmacêuticos, serão iguais,
aos das carreiras de médico e de engenheiro".
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a emenda
nº 78.
O SR. IVO D'AQUINO (*) (para encaminhar a
votação: – Sr. Presidente, a emenda que V. Ex.ª
acaba de citar, dobra os vencimentos dos sanitaristas
que optarem por tempo integral. Foi aprovada pela
Comissão de Finanças, aliás contra o meu voto. Desejo
esclarecer à Casa que ela acarreta o aumento de
despesas de Cr$ 12.147.120,00 anuais.
Votei contra essa emenda, na Comissão de
Finanças não pelo aumento de despesas que ela
representa – pois naquela ocasião não sabia a quanto
montava – e sim por se tratar de uma organização de
serviços que, no meu entender deviam ser feita por lei
especial.
A regulamentação do tempo integral dos
médicos não deve constar de projeto desta natureza.
O meu voto na Comissão foi ainda baseado na
circunstância de ser o aumento de despesa acima de
Cr$ 10.000.000,00.

O SR. EVANDRO VIANNA: – Creio que
menos de Cr$ 10.000.000,00, aproximadamente Cr$
8.000.000,00.
O SR. IVO D'AQUINO: – O aumento é de 12
milhões – Devo dizer a V. Ex.º que para
mim o Departamento técnico para os vencimentos
dos
funcionários
é
o
que
foi
criado
especialmente para êsse fim. O Departamento
Administrativo do Serviço Público. Se êsse
Departamento não souber calcular os vencimentos
dos funcionários, não sei, no Brasil quem o poderá
fazer.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A opção
a que a emenda se refere é opção já efetuada ou a
efetuar?
O SR. IVO D'AQUINO: – Não votei a emenda
nº 12 do projeto da Câmara dos Deputados
não só devido ao aumento de despesa, como
porque projeto desta natureza não deve regular a
matéria.
O SR. EVANDRO VIANNA: – Na Comissão
de Finanças V. Ex.ª, não opinou soubesse êsse
ponto.
O SR. IVO D'AQUINO: – Dei meu voto mas fui
vencido. (Muito bem)
O SR. HAMILTON NOGUEIRA (*) (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente,
não vejo por que esta emenda não possa
ser incluída no Projeto, visto não se tratar de
tempo integral obrigatório: é uma opção. Não se
pode fazer, portanto um cálculo aproximado da
despesa, porque muitos sanitaristas não optarão
nesse sentido.
Para aquêles que são sanitaristas e para
aquêles que têm vocação é indispensável o tempo
integral.
Falo, Sr. Presidente na qualidade de médico
sanitarista
que
não
tem
particularmente
nenhum interêsse mais nisso, porquanto fiz
concurso para a Faculdade de Medicina, fui
desobrigado dessa função que conquistára
tamtém por concurso. De tôdas as funções que
conquistei, de todos cargos que ocupei, aquêle
que mais me honrou até hoje foi de
médico
sanitarista
do
Departamento
Nacional de Saúde e em época em que
ser médico sanitarista era uma glória, porque
foi
no
tempo
de
Carlos
Chagas
nos
tempos
áureos
dos
pioneiros
sanitaristas,
muitos
já
aposentados,
outros
ainda
trabalhando.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª me permite
um aparte?

__________________

__________________

SUB-EMENDA
À EMENDA Nº 69
Os limites máximos e mínimos das carreiras de
agrônomos, veterinários farmacêuticos e dentistas,
serão iguais aos das carreiras de médico e de
engenheiro.
SUB-EMENDA
À EMENDA Nº 69
Onde couber:
Os limites máximos e mínimos da carreira de
agrônomo e de veterinário serão iguais aos das
carreiras de médico e de engenheiro.
E' declarada prejudicada a seguinte:
SUB-EMENDA
À EMENDA Nº 69

(*) Não foi revisto pelo orador.

(*) Não foi revisto pelo orador.
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O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Com muito
prazer.
O SR. IVO D'AQUINO: – Quero que V. Ex.ª
fique bem ciente de que a emenda manda dobrar os
vencimentos dos que optarem pelo tempo integral.
Quer dizer que o médico classificado na letra O, que
corresponde a Cr$ 8.400,00 passará a perceber Cr$
16.800,00.
O
SR.
HAMILTON
NOGUEIRA:
–
Responderei a V. Ex.ª. Quando o médico sanitarista
atinge a letra O, está em vésperas do enterro ou em
idade compulsória. Neste caso, é justo que ganhe
nessa época dezesseis mil cruzeiros a fim de que
possa ter o devido repouso, depois de ter feito tôda
vida voto de pobreza. Não conheço um médico
sanitarista que não tenha dedicado tôda vida ao
Brasil e que, no fim dela, disponha de fortuna. Não
vejo, portanto, no argumento do nobre Senador Ivo
d'Aquino grande razão.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª acha que
poderemos pagar dezesseis ou mesmo quatorze mil
cruzeiros – pois teremos de dobrar os vencimentos,
– a todos os sanitaristas? Assim todos optarão pelo
tempo integral.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª sabe
quantos médicos sanitaristas existem na letra O?
Poucos.
Mas, Sr. Presidente, se há profissão em que o
tempo integral seja necessário, é a de médico
sanitarista. Sòmente com tempo integral pode êle
realizar seu trabalho; sòmente com o tempo integral
pôde a Comissão Rockfeller extinguir a febre
amarela no Brasil; sòmente com o tempo integral nos
Estados, os médicos sanitaristas podem extinguir a
malária. Como é que o médico sanitarista pode no
Vale do Rio Doce, no Vale do São Francisco,
afrontar as endemias, percebendo ordenado tão
mesquinho?
Sr. Presidente, se há uma profissão que até
agora tem sido desconsiderada é a de médico.
Haja vista a carreira militar onde há cinqüenta
vagas de médicos e não aparecem candidatos.
O SR. PINTO ALEIXO: – V. Ex.ª diz muito
bem.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – É de justiça
o aumento que se propõe para o início da carreira.
Sr. Presidente, o médico sanitarista que
conhece a profissão, que teve a glória de trabalhar
com Carlos Chagas é que pode avaliar o que isso

seja. Se outras posições conquistei na vida,
nenhuma me deu maior satisfação que a de médico
sanitarista. E é defendendo a causa dos meus
antigos colegas, a causa dos meus colegas atuais e
com o propósito de estimular aos jovens na carreira
médica, em que tôdas as energias são postas a
serviço da economia nacional, que peço, Sr.
Presidente, seja aprovada esta emenda. (Muito
bem).
O SR. ISMAR DE GÓES (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, ouvi com
atenção as palavras do nobre Senador Hamilton
Nogueira. Tenho a impressão de que todos os Srs.
Senadores estão de acôrdo em que os médicos
sanitaristas, aqueles que optarem por tempo
integral, devem perceber mais do que os outros.
Entretanto, como está na emenda, é a subversão do
serviço público, no que diz respeito aos
vencimentos...
O SR. EVANDRO VIANNA: – V. Ex.ª está
enganado. Não há subversão. A emenda não invoca;
o "full-time" é adotado em vários países e mesmo no
Brasil, para alguns serviços; não há, pois, nenhuma
subversão.
O SR. ISMAR DE GÓES: – ...porquanto, não
existe cargo em que se dobrem vencimentos. Devia
haver simplesmente uma gratificação. Do contrário,
teremos, como explicou o Senador Ivo d'Aquino,
casos de médicos classificados na letra O, que
passariam a ser OO, o que seria contrário ao espírito
do projeto. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação.
Os Senhores que aprovam a emenda nº 78
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitada.
O SR. EVANDRO VIANNA (pela ordem): –
Sr. Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador
Evandro Vianna requer verificação da votação.
Os Senhores Senadores que rejeitam a
emenda queiram levantar-se. (Pausa).
Queiram sentar-se os Senhores que rejeitaram
a emenda e levantar-se os que a aprovam. (Pausa).
Votaram
pela
rejeição
da
emenda
dezesseis
Srs.
Senadores
e
pela
apro__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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vagão quinze. Não há número. Vaise proceder á
chamada.
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda
responderão "sim"; os que a rejeitam, dirão "não".
Procede-se à chamada.
Respondem "sim" os Senhores Senadores:
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Clodomir Cardoso.
Vitorino Freire.
Evandro Vianna.
Joaquim Pires.
Vergniaud Wanderley.
Etelvino Lins.
Durval Cruz.
Walter Franco.
Pinto Aleixo.
Pereira Moacyr.
Hamilton Nogueira.
Dario Cardoso.
Roberto Glasser.
Filinto Müller.
Ernesto Dornelles.
Mathias Olympio.
Plínio Pompeu.
Alfredo Nasser (20).
Respondem "não" os Senhores Senadores:
Magalhães Barata.
Ribeiro Gonçalves.
Olavo Oliveira.
Adalberto Ribeiro.
Novaes Filho.
José Américo.
Cícero de Vasconcelos.
Aloysio de Carvalho.
Ismar de Góes.
Santos Neves.
Attilio Vivacqua.
Rodolpho Miranda.
Ivo d'Aquino.
Lúcio Corrêa.
Camilo Mércio.
Salgado Filho (16).
O SR. PRESIDENTE: – Responderam "sim"
vinte e "não" dezesseis Srs. Senadores.
Está aprovada a emenda
É aprovada a seguinte:

tude do tempo integral de serviço, pelo qual
optaram.
§ 1º Entende-se por tempo integral, para os
fins dêste artigo, o dedicado exclusivamente aos
trabalhos e estudos dos problemas de medicina
preventiva.
§ 2º Dá-se a opção mediante requerimento
dos interessados.
O SR. PRESIDENTE: – Antes de continuar a
votação das emendas, devo submeter à
deliberação do Senado, requerimento do Sr.
Senador Ivo d'Aquino no sentido de ser
convocada
sessão
extraordinária
para
amanhã,
às
10
horas,
caso
não
seja
concluída, na presente, a votação dêste
projeto.
Os Senhores Senadores que aprovam
o
requerimento,
queiram
conservar-se
sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Emenda nº 136, à página 83 do
avulso.
É de autoria do Sr. Senador Hamilton
Nogueira e tem parecer contrário.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, a
emenda,
embora
tenha
parecer
contrário
da
Comissão,
merece
a
aprovação
do
Senado.
Na última Conferência de pesquisadores, de
peritos científicos da América Latina, realizada
em Montevidéu e patrocinada pela UNESCO, os
congressistas
votaram
uma
série
de
princípios a serem defendidos nos países que
representavam; chegaram à conclusão – para
que pesquisa científica atingisse o mais alto grau
de aperfeiçoamento – da necessidade de se lhe
dar independência econômica e liberdade de
espírito.
Sr. Presidente, um dos grandes institutos de
pesquisas do Brasil, talvez o mais antigo
depois da Escola de Minas de Ouro Preto, que
deu
nome
e
projeção
internacional
ao
nosso país, através das grandes descobertas
e da contribuição científica incomparável, é
incontestavelmente o Instituto de Manguinhos,
idealizado e criado por Osvaldo Cruz. Hoje,
EMENDA
com o seu nome, contando mais de setenta
pesquisadores,
continua
no
seu
trabalho
Nº 78
desinteressado.
Arguiu-se na Comissão de Finanças, que
Acrescente-se onde convier:
apenas quatro ou cinco pesquisadores optariam pelo
Art. – Perceberão os médicos sanitaristas tempo integral.
do Departamento Nacional de Saúde, do
M. E. S., o dôbro dos vencimentos da classe a que __________________
pertençam ou venham a pertencer, em vir- (*) Não foi revisto pelo orador.

– 474 –
Sr. Presidente o memorial que tenho em mãos
está assinado por 55 pesquizadores de Manguinhos,
homens dos mais representativos da ciência
brasileira, cujos nomes, para nossa honra, não têm
fronteiras.
Pediria à ilustre Comissão recomendasse a
emenda e nela visse o alto espírito de justiça que
consubstancia.
Poderia mencionar os nomes de todos os
subscritores do memorial.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Encontram-se no recinto menos de 16
Senhores Senadores. Na forma do Regimento vou
encerrar à sessão.
O
SR.
HAMILTON
NOGUEIRA:
–
Sr.
Presidente,
pediria
a
V.
Excelência
mantivesse minha inscrição para a próxima
sessão.
O SR. PRESIDENTE: – V. Excelência será
atendido.
Encerrando os trabalhos, designo para a
sessão extraordinária de amanhã, às 10 horas, a
seguinte:

ns. 1.109 e 1.110, respectivamente das Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças, o 1º com
emenda).
Levanta-se a sessão às 19 horas e 35
minutos.

ORDEM DO DIA

Art. 1º Fica instituído o Sêlo de Cooperação
Popular, no valor de cinqüenta centavos, que deve
ser aplicado em todos os ingressos vendidos pelas
casas de diversões diurnas e noturnas, inclusive o
Jóquei Clube.
Parágrafo único. O produto da venda do
referido sêlo destina-se exclusivamente à assistência
aos morféticos e cancerosos, na forma da
regulamentação desta Lei.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o veto nº
54, de 1946.
Os Senhores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está rejeitado.

Continuação da votação em discussão
única, do Projeto de Lei da Câmara nº 326, de
1948, que reajusta vencimentos e salários
do pessoal civil e militar da União. (Com
emendas de plenário e das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças e pareceres
das mesmas comissões sob ns. 1.002, 1.127 e
1.003).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 168, de 1948, que autoriza a abertura,
pelo
Ministério
da
Fazenda,
do
crédito
especial de Cr$ 40.000.000,00 para financiamento
do
excedente
do
consumo
nacional
da
borracha.
(Com
pareceres
favoráveis

TRECHO DA ATA DA 143ª SESSÃO, EM 14 DE
OUTUBRO DE 1948, QUE SE REPRODUZ POR
TER SAÍDO COM INCORREÇÕES
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Não havendo mais quem peça a palavra,
declaro-a encerrada.
Vai ser lido o projeto vetado.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI
Nº 95-A – 1948
Da
Federal.

Câmara

dos

Vereadores

do

Distrito

145ª SESSÃO EM 16 DE OUTUBRO DE 1948
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 10 horas comparecem os
Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Magalhães Barata.
Augusto Meira.
Clodomir Cardoso.
Victorino Freire.
Evandro Vianna.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
Olavo Oliveira.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Novais Filho.
Etelvino Lins.
Cícero de Vasconcelos.
Ismar de Góes.
Góes Monteiro.
Durval Cruz.
Walter Franco.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Pereira Moacyr.
Attilio Vivacqua.
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Rodolpho Miranda.
Dario Cardoso.
Pedro Ludovico.
Alfredo Nasser.
Filinto Müller.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Lúcio Corrêa.
Ernesto Dornelles.

Senhores

Salgado Filho.
Camilo Mércio (45).
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Fernandes Távora.
Ferreira de Souza.
Apolônio Sales.
Henrique de Novais.
Pereira Pinto.
Alfredo Neves.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Marcondes Filho.
Euclydes Vieira.
João Villasbôas.
Vespasiano Martins.
Francisco Gallotti.
João Câmara (17).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
45 Srs. Senadores. Havendo número legal,
está aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da
ata.
O Sr 3º Secretário (servindo de 2º)
procede à leitura da ata da sessão anterior,
que posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O Sr. 1º Secretário declara que não há
expediente.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
o Sr. Senador Ivo d'Aquino, primeiro orador
inscrito.
O
SR.
IVO
D'AQUINO
(*):
–
Senhor Presidente, vejo-me na contingência
de pronunciar algumas palavras a respeito
da orientação que está sendo seguida na
votação
do
projeto
de
aumento
de
vencimentos.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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Como pretendo deixar bem ressalvada minha
responsabilidade, quero chamar a atenção
dos Srs. Senadores para o critério que, na
sessão de ontem, adotamos na votação do
referido
projeto.
Se
continuarmos
nêsse
caminho, daremos atestado de que pouco
estamos cuidando da defesa da Fazenda
Pública.
O SR. NOVAIS FILHO: – Muito bem V. Ex.ª
tem tôda a razão nas suas declarações.
O SR. IVO D'AQUINO: – Ainda ontem, Sr.
Presidente, o Senado Federal aprovou duas
emendas, referentes a médicos que, simplesmente,
dão o seguinte resultado: um médico que
esteja, por exemplo, atualmente na letra I,
percebendo 2.250 cruzeiros, pelo projeto da Câmara
dos Deputados passaria a 2.990 cruzeiros. O
Senado aprovando ontem a emenda apresentada
pelo ilustre colega Senador Dario Cardoso,
passou da letra I para a letra K todos os médicos,
sem
distinção.
Assim,
os
que
ganham
atualmente 2.250 cruzeiros subirão à letra K, isto é,
perceberão 4.310 cruzeiros. Em seguida, outra
emenda foi ontem aprovada pelo Senado, dando aos
médicos sanitaristas mais de 100% sobre os
vencimentos. Daí resulta que um médico, atualmente
pertencendo à letra l, isto é, percebendo 2.250
cruzeiros, pela emenda do Senador Dario Cardoso,
passará a 4.310 cruzeiros, letra K; mas, se fôr
sanitarista, tendo 100% de aumento, ganhará 8.620
cruzeiros.
O SR. ARTHUR SANTOS: – E se êste médico
sanitarista fôr da letra O passará a perceber
17.700...
O SR. IVO D'AQUINO: – 16.800 cruzeiros.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Ganhando 8.620
cruzeiros, naturalmente passará a receber 17.240
cruzeiros. Foi o que o Senado votou ontem. A
advertência de V. Ex.ª, hoje, não adianta mais.
Depois daquela votação, não há como rejeitar
qualquer emenda majorativa que hoje se submeta a
plenário.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª tem tôda
razão. Estamos sofrendo as conseqüências de não
havermos fechado, em tempo, os diques; perdemos
a oportunidade. Agora devemos fazer justiça,
adotando ponto de vista relativo.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O Senador
que aprovou tôdas as emendas, terá que
assumir
a
responsabilidade
perante
a
Nação
do
escândalo
das
votações

de ontem, nas quais não adotamos qualquer ponto
de vista. Considero escândalo que um funcionário,
recebendo atualmente 2.250 cruzeiros, seja
aumentado para 8.620 e aquêle que ganha 8.620,
passe para 17.200 cruzeiros, numa hora em que a
Câmara dos Deputados está cortando mais de 50%
no orçamento geral da República. As obras
necessárias à administração e ao progresso do País,
como os problemas relativos aos transportes, à
saúde, educação, etc., estão paralizados por falta de
verba.
O SR. PLÍNIO POMPEU: – A Comissão de
Finanças votou contra a emenda?
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não sei se votou
contra ou a favor. Sei, apenas, que o Senado a
aprovou.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Devo informar
ao nobre colega que votei a favor e não admito se
increpe de escandalosa a emenda.
O SR. ARTHUR SANTOS: – É mais que
escandalosa. Representa mais de 100% de aumento
de vencimentos dos médicos sanitaristas. Se isto
não é escândalo num país que está cortando no
orçamento, na sua própria carne... Não há recursos
para as obras públicas; no entanto, aumentam-se em
mais de 100% os proventos de determinada classe
de funcionários!
O SR. SALGDO FILHO: – Não esqueça o
ilustre colega o povo, que não tem o que comer. E'
êle o único sacrificado em tudo isto
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – A votação foi
nominal. As responsabilidades estão fixadas. Não
devemos mais dar êsse balanço.
O SR. IVO D'AQUINO: – Sr. Presidente,
discordo apenas de uma parte da afirmação do
eminente Senador Arthur Santos. Pelo fato de ter a
Casa aprovado esta emenda, não deverá votar a
favor das demais, que representem aumento de
despesa.
Continuarei,
da
tribuna,
a
defender
sistemáticamente, a Fazenda Pública, com tôdas as
fôrças de que disponho.
Devemos considerar que, no Senado e na
Câmara, não somos apenas representantes de
funcionários públicos. Representamos lavradores,
comerciantes, industriais, operários, exatamente as
classe numerosas e que mais contribuem para o
erário, a fim de satisfazerem à despesa pública.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte?
O SR. IVO D'AQUINO: – Com todo o prazer.
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O SR. ANDRADE RAMOS: – O nosso mal –
permita-me V. Ex.ª a franqueza – foi não
sustentarmos, integralmente, o projeto oriundo da
Câmara dos Deputados. Desde que começamos a
emendá-lo, atendendo a êste ou àquele grupo, era
natural que a corrente maior se estendesse e
estravasasse por todos os diques.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não vou até o ponto
defendido pelo nobre Senador Andrade Ramos.
O SR. ANDRADE RAMOS: – O ilustre colega
sabe que meu voto, na sessão secreta foi contrário a
êsses acréscimos.
O SR. IVO D'AQUINO: – O Senado tem o
direito e o dever de examinar e emendar os projetos
vindos da outra Casa do Legislativo. Isto porém, não
significa não tenha êle o cuidado nescessário à
defesa do erário.
No Brasil, atualmente, ocorre fato curioso.
Queremos equilibrar o orçamento e cortar as
despesas, esquecidos de que o orçamento nada
mais é que a tradução da despesa pública já votada
e leis anteriores. Como podemos aumentar o
conteúdo diminuindo o continente? Fatalmente, as
leis de meios só podem ser deficitárias. Os cortes
que vão fazer serão apenas artificiais porque, depois,
virão os créditos especiais e suplementares
constituindo novo orçamento.
Sr. Presidente numas das últimas sessões da
Comissão de Finanças declarei que, dali em diante
votaria sistemáticamente, contra todos os pedidos de
insenção de impostos, ainda que viessem em
mensagem do Executivo. Tenho observado que o
Ministério da Fazenda, em vez de filtrar a despesa
referente a essas isenções, está enviando ao
Congresso todos os pedidos dessa natureza, sob o
fundamento de que ao Legislativo compete resolver
o assunto.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Permite V. E x.ª um
aparte? (Assentimento do orador.) Não devemos
adotar critérios absolutos. Tenho sido infenso às
liberalidades do Congresso na concessão de
isenções. Muitas, porém são perfeitamente justas.
O SR. IVO D'AQUINO: – Uma vez verificado
que determinados artigos merecem isenção, entendo
que esta deve à ser concedida por lei de ordem
geral.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Ainda não temos lei
de ordem geral.

O SR. IVO D'AQUINO: – Devemos elaborá-la.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Lei dessa natureza
deve ser da iniciativa do Ministério da Fazenda.
O SR. IVO D'AQUINO: – Diz V. Ex.ª muito
bem. Se verificarmos que o Brasil precisa, por
exemplo, de vagões de estrada de ferro, por que a lei
não isenta, de uma vez êsses veículos ou não lhes
aplica impôsto condizente a facilitar essa
importação?
O que acontece com os pedidos de isenção
individuais é que uns a obtêm e outros não.
Falo como Presidente da Comissão de
Finanças e como representante do povo, dispôsto a
defender sempre que me tocar a Fazenda Nacional.
Coloco o interêsse público acima dos
interesses individuais e nada me comove, pedido
algum pode afastar-me desta orientação.
Sr. Presidente, fui obrigado a fazer estas
declarações pela responsabilidade que tenho como
representante do povo e, principalmente, como
membro e Presidente da Comissão de Finanças.
(Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr.
Senador Novais Filho, que se acha inscrito.
O SR. NOVAIS FILHO: – Senhor Presidente,
era meu desejo votar favoravelmente às emendas
apresentadas ao projeto ora em debate.
Reconheço a procedência dos reclamos dos
funcionários, quer civis quer militares. O alto custo de
vida vem criando obrigações exorbitantes para a
despesa dos servidores enquanto que a receita se
mantém a mesma. Daí fácil é compreendermos as
dificuldades, os constrangimentos impostos ao
funcionalismo público e justo é conceder-lhe o
aumento proposto na mensagem presidencial.
Depois que ouvi a explanação feita pelo nobre
Senador Ivo d'Aquino, para demonstrar a
elevadíssima soma a que atingiam tôdas as
emendas oferecidas no Senado e aceitas pela
Comissão de Finanças logo me ficou a convicção de
que iríamos criar certamente, graves dificuldades à
execução da lei orçamentária no próximo
exercício financeiro e o mais acertado seria então
manter-se tanto quanto possível o projeto nos
termos em que veio da Câmara. E essa minha
convicção ainda mais se acentuou depois que tive
notícia da convocação, por parte do Sr. Presidente
da Republica, da Comissão de Finanças da
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Câmara para um apêlo no sentido de cortar-se
despesas, possibilitando-se o equilíbrio orçamentário
no próximo ano.
É justo, é normal que os servidores busquem
suas
melhoras,
apelem
para
que
seus
vencimentos sejam majorados, pois grandes devem
ser as restrições de vida a que estão sujeitos;
é um direito que a todos reconheço, mas
julgo também um dever, e grande dever os
poderes públicos examinarem até onde atender
essas reclamações, sem causar situação de
aperturas
ao
erário
e
sem
igualmente
prejudicar serviços e obras que o bem coletivo, o
progresso e o anseio geral estão reclamando aos
govêrnos.
Daí, Sr. Presidente, a deliberação que adotei
de
votar
contra
as
emendas
que
aumentam grandemente as despesas. E votarei
contra tôdas elas, sem exceção, pois entendo
que aumentar despesas desordenadamente é
criar obrigações que impelem o Govêrno a
exigir novos sacrifícios fiscais. E as classes
produtoras, sobretudo a lavoura que produz os
gêneros de primeira necessidade, não podem
mais suportar aumentos de impostos. Terão que
recorrer à majoração dos preços das suas
mercadorias e destarte ficarão anulados os efeitos
que se teve em vista com o aumento concedido ao
funcionalismo.
Outro meio mais fácil, mais rápido de
execução,
para
cobertura
dos
deficits
orçamentários é a emissão de papel moeda,
mas nós sabemos do cortejo funesto de
que tal medida se acompanha, produzindo
males enormes em a todos os setores da vida
nacional. As emissões só trazem benefícios quando
feitas para fins reprodutivos – financiamento
da produção ou amparo e criação de novas
riquezas.
Julgo, pois, indispensável que assuntos tão
relevantes sejam examinados e atendidos, porém,
sem a liberalidade que as condições financeiras do
País, dos Estados e dos Municípios não possam
comportar.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª permite
um aparte? (Assentimento do orador) – Todos os
conceitos que V. Ex.ª está emitindo eu
poderia subscrever visto estarem dentro das
grandes linhas em que me tenho conduzido no
Senado. Entretanto, não posso deixar de
acentuar que, infelizmente, não se aproveitou a
oportunidade própria, que foi a da apre-

sentação do projeto nº 7, de minha autoria, em que
procurei limitar os proventos e reduzir os juros, para
proporcionar-se a deflação, seguindo-se orientação
diferente da que estamos adotando. Ainda mais: logo
que veio ao Senado o projeto de aumento da
magistratura apresentei voto em separado;
entretanto; o projeto foi aprovado. Agora, nada mais
resta a fazer.
O SR. NOVAIS FILHO: – Obrigado pelo
aparte de V. Ex.ª.
E o Senado, que dentro do nosso sistema
sempre foi o poder moderador, deve manter essa
posição de tão alto prestígio perante a opinião
pública, evitando a prática de atos, deliberações que
muito embora simpáticas ao primeiro exame,
venham na prática a causar obstáculos e prejuízos à
administração pública.
Não tenho, Sr. Presidente, em relação às
diferentes classes beneficiadas através das emendas
desta Casa, senão simpatia e boa vontade. Mas, o
meu dever de representante do povo obriga-me a
discordar de muitas das emendas propostas, o que
para mim é constrangedor, mas acima de tudo
colocarei sempre os ditames da minha consciência.
A maioria acerta sempre, são muitos a julgar. Porém,
mesmo que me encontre sòzinho, obediente à
convicção que criei, sinto-me bem com a minha
consciência.
Não recuso apôio ao aumento do
funcionalismo, nunca o faria; recuso apôio, sim, a
aumentos que reputo concedidos sem maior estudo
e melhor observação, ocasionando grande ônus ao
Tesouro e muitas vêzes acentuando injustiças e
contrastes que só podem gerar inquietação e mal
estar.
Estas as razões Sr. Presidente, que deram
lugar à orientação de que adotei. (Muito bem; muito
bem. O orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente. (Pausa).
Não havendo mais quem pretenda fazer uso
da palavra, passa-se à
ORDEM DO DIA
Continuação da votação, em discussão única,
do Projeto de Lei da Câmara nº 326, de 1948, que
reajusta vencimentos e salários do pessoal civil e
militar da União. (Com emendas de plenário e das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e
pareceres das mesmas comissões sob ns. 1.002.
1.127 e 1.003).
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O SR. PRESIDENTE: – Na última sessão,
havia sido anunciada a votação da emenda nº 135,
redigida nos seguintes têrmos:
"Onde convier: art. Ficam extensivos aos
médicos sanitaristas aposentados do Ministério da
Educação e Saúde, até a data do Decreto-lei nº
8.833, de 24 de janeiro de 1946, os direitos e
vantagens dêsse mesmo Decreto-lei a partir da data
da promulgação".
O SR. HAMILTON NOGUEIRA (pela ordem):
– Senhor Presidente, ontem V. Ex.ª suspendeu a
sessão quando eu ocupava a tribuna para
encaminhar a votação da emenda nº 136, então
anunciada.
Desejaria que V. Ex.ª, me concedesse a
palavra, a fim de continuar a exposição que vinha
fazendo.
O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª tem razão;
houve equívoco de minha parte, porque a emenda nº
136 também é de autoria de V. Ex.ª e está redigida
da seguinte forma:
"O dispositivo desta lei extende-se aos
Pesquisadores
Especializados,
Biologistas
e
Tecnologistas do Instituto "Osvaldo Cruz" portadores
de
diploma
universitário
e
mediante
regulamentação".
Tem a palavra, para encaminhar a votação o
Sr. Senador Hamilton Nogueira.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA (*) (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, há
três meses mais ou menos pronunciei, nesta Casa,
discurso à margem de um documento que era a
carta do Padre Lebret aos americanos, na qual, êle
encarava o problema do homem do campo e frizava,
precisamente, a tragédia em que se debate o nosso
trabalhador rural, que está na terra sem, contudo, se
sentir a ela fixado.
Nessa ocasião, tive oportunidade de dizer que
o único meio de fixar o trabalhador à terra seria fazer
com que êle se reerguesse e realizasse aquilo que o
Padre Lebret chama a subida do povo, a elevação da
sua dignidade.
Como acentuei ainda, o grande sacerdote
dominicano afirmava que essa subida do
povo e, bem assim, fixação do homem no campo
só se poderia fazer mediante contacto íntimo
com o sacerdote e com o médico. Quero fri__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

zar êste ponto porque, com a consciência tranqüila
de representante do povo, daquele que nunca traiu
seu mandato, em qualquer setor, votei em
favor do aumento de vencimentos dos médicos,
defendendo, igualmente, as vantagens do tempo
integral para os sanitaristas que optaram pela
medida.
Sinto-me feliz por ter contado com o
testemunho de ex-interventores como o nobre
General Pinto Aleixo e o Senador Ismar de Góes,
que tiveram oportunidade de apreciar o sacrifício
desses verdadeiros abnegados em contacto com o
povo, porque sòmente, êles, os sanitaristas, é que
vão para o interior, não para viver da clínica, mas
para trabalhar, porquanto o médico não pode viver
de clínica nas zonas pobres e que hoje estão mais
pobres ainda.
Ademais, Sr. Presidente, não compreendo a
distinção que se quer fazer, uma vez que o povo não
é senão a comunidade, a coletividade. O povo não é
representado apenas pelos operários, homens
dignos da nossa admiração e acatamento; é também
representado, em grande parte, sobretudo nesta
cidade, pelo funcionalismo, que vive uma vida
atribulada e cheia de sacrifícios.
Por conseqüência, nós, Senadores, que
estamos
votando
essas
emendas
não
estamos traindo o povo, mas cumprindo a nossa
promessa.
Voltando à emenda que eu defendia quando
foi suspensa a sessão de ontem, devo dizer que o
tempo integral para os pesquisadores do Instituto
Osvaldo Cruz, é uma imposição, uma conseqüência
lógica da finalidade daquêle Instituto: fazer a
pesquiza científica. E não pode haver pesquiza
científica sem liberdade de espírito e sem
tranqüilidade, liberdade e tranqüilidade que só se
realizam dentro de um regime como o nosso em que
as garantias são asseguradas. Trabalho dessa
natureza só pode ser realizado, hoje, em nosso
meio, quando o pesquizador que fez o voto de
pobreza – porquanto no Brasil, ser professor ou
pesquizador é fazer voto de pobreza – abandona
completamente o luxo, abre mão de tudo que é
supérfluo, para dedicar-se ao trabalho paciente.
Não quero citar nomes, mas, há dias,
recebi carta melancólica de um dos maiores
biólogos brasileiros, abalizado entomologista,
dizendo que não pode completar seu tratado
sôbre os insetos do Brasil, em virtude das con-
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tingências humilhantes, deploráveis, em que vivem
os pesquizadores.
Homens eminentes que elevaram o Brasil ao
alto conceito que desfruta, hoje, na ciência universal,
chegam ao fim da vida na miséria, cheios de dívidas
e sem poderem proporcionar as suas famílias o
confôrto necessário.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Ex.ª permite um
aparte? (Assentimento do orador) – O nobre colega
pode informar-me qual o montante da despesa com
essa emenda?
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não sei.
Pediria ao Senador Ivo d'Aquino, que procedeu ao
cálculo dessas parcelas, nos dissesse o montante
dessa despesa.
O SR. IVO D'AQUINO: – Infelizmente não
posso, de pronto, atender a Vossa Ex.ª. Como a
emenda havia sido rejeitada, não mandei fazer o
cálculo da despesa. Desejava que V. Ex.ª
esclarecesse se pretende, com essa emenda,
estender aos pesquizadores os 100% concedidos
aos sanitaristas.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Foi êsse o
meu pensamento.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A
Comissão de Finanças deu parecer favorável à
extensão dos 100% aos médicos sanitaristas?
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Deu.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – No
entanto, emitiu parecer contrário a esta: Não
compreendo por que. No caso os dois pareceres não
se conciliam.
O SR. IVO D'AQUINO: – O nobre orador
refere-se aos aposentados?
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não, aos
atuais.
O SR. IVO D'AQUINO: – Realmente, a
emenda que V. Ex.ª defende, é justa.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não há
como conciliar os pareceres. Portanto, não é o
Senado que se desvia da bôa norma, nos têrmos do
discurso de V. Ex.ª. A Comissão de Finanças é que
não oferece orientação segura ao plenário.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não disse que o
Seriado se desvia das bôas normas; apenas
aleguei que não está prestando atenção ao aumento
de despesa decorrente da aprovação de
determinadas emendas. Os Senhores Senadores
estão votando de acôrdo com a sua consciência e
convicção; apenas lhes proporciono esclarecimen-

tos sôbre o aumento que as emendas acarretam.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª está
no seu papel.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª tem razão
quanto à emenda que defende. Apenas desejava
prestar esclarecimento, em virtude da forma por que
foi redigida.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Fez muito
bem o eminente Senador Aloysio de Carvalho, e
melhor ainda, o nobre Senador Ivo d'Aquino,
mostrando que seria mais coerente dar-se parecer
favorável a esta emenda, porquanto está dentro do
mesmo princípio que determinou a aprovação, pela
Comissão de Finanças, daquela outra que concede o
beneficio aos sanitaristas.
Sr. Presidente, coerente com minha atitude e
princípios aqui firmados pelo nobre Senador Aloysio
de Carvalho, peço que o Senado aprove esta
emenda, de vez que vai estabelecer as condições
necessárias a fim de que realmente se possa fazer
pesquisa científica no Brasil, infelizmente relegada
ao esquecimento por falta de apóio econômico.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito
bem).
DOCUMENTO A QUE SE REFERE, EM SEU
DISCURSO, O SENHOR SENADOR HAMILTON
NOGUEIRA
– "Reconhecer que o futuro da Ciência na
América Latina depende da formação contínua de
Investigadores e do apóio concedido aquêles que se
acham em atividade nas instituições oficiais e
privadas, aos quais se devem proporcionar meios
adequados para realização de seus objetivos, com
dedicação total, estabilidade e tranqüilidade
espiritual, livres de tôda pressão ou influência
estranha".
– "Reconhecer que o progresso da Ciência na
América Latina exige a mais completa liberdade de
pesquisa, discussão, expressão e ensino".
– "Recomendar o estabelecimento, em caráter
optativo, do regime de tempo integral para os
investigadores, entendendo-se êsse regime não em
têrmos de horário de trabalho ou remuneração
apenas, mas como aceitação por parte do
investigador da responsabilidade moral de consagrar
suas atividades e preocupações à investigação
científica, completada pela garantia dos meios de
sua subsistência e de sua família".
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– "Reconhecer que o cultivo das ciências
fundamentais é a base de todo o progresso científico
e tecnológico assim como do bem estar humano e
recomendar aos governos e instituições de pesquisa
que estimulem o desenvolvimento dessas ciências".
OS SIGNATÁRIOS
Assinam o documento os Srs. Miguel Osório de
Almeida, chefe da Divisão de Fisiologia; Lauro
Travassos, chefe da Divisão de Zoologia Médica,
Magarinos Tôrres, chefe da Divisão de Patologia; João
de Barros Barreto, chefe da Divisão de Higiente; G.
Guimarães Vilela, chefe da Divisão de Química a
Farmacologia; Genésio Pacheco, chefe da Seção de
Bacteriologia; Válter Osvaldo Cruz, chefe da Seção de
Hematologia; A. E. de Arêa Leão, chefe da Seção de
Micologia; Otávio de Oliveira, chefe da Seção de
Higiene Industrial; J. G. Lacorde, chefe da Seção de
Virus; Joaquim Travassos, chefe da Seção de
Rickettsias; César Pinto, chefe da Seção de
Entomologia; Lejeune de Oliveira, chefe da Seção de
Hidrobiologia; Tito Arcoverde Cavalcanti, chefe da
Seção de Nutrição; Humberto Cardoso, chefe da Seção
de Química; C. Dutra e Silva, chefe da Seção de
Farmacadinâmica; Larazini Peckolt, chefe da Seção de
Contrôle de Medicamentos; Mário Viana Dias, chefe da
Seção de Endocrinologia; G. M. de Oliveira Castro,
chefe do Museu; Ângelo Costa Lima, Osvaldo Cruz
Filho, Nicanor Botafogo Gonçalves, Herman Lent, Maria
Isabel Melo, Laura Queiroga, Júlia de Vasconcelos,
Teixeira de Freitas, Amadeu Curi, Neri Guimarães,
Gilberto de Freitas, Fernando Ubatuba, Murilo Cardoso
Fontes, H. G. Pereira, Rita Alves Cardoso, Geth Jansen,
W. Lobato Paraense, Masão Goto, Alcino Figueiredo,
Augusto Perissê, Eitel Duarte, Cícero Moreira, Mário
Santos, Moacir Vaz de Andrade, J. M. Metelo Neto,
Arlete Ubatuba, Estácio Figueiredo Monteiro, Mirelle
Carneiro Felipe, Adolfo Furtado, Henrique Veloso,
Rubem do Nascimento, Gobert de Araújo Costa,
Genard Nóbrega, Nin Ferreira e Idérsio Viana.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES (para
encaminhar a votação): – Ontem Sr. Presidente,
quando o Senado votou a emenda relativa à dotação
do tempo integral para os médicos sanitaristas,
limitei-me, nominalmente, a dar voto contrário,
sem esclarecer entretanto as razões que

a isso me conduziam. Hoje porém, aproveito o
ensejo para dizer que em essência, não sou contra
a adoção do regime de tempo integral de trabalho
para os pesquisadores científicos; ao invés, acho
que assim deve ser para proporcionar maior
desenvolvimento à ciência em nosso País.
A adoção de medida de tal natureza exige
antes de tudo, legislação preliminar a definir o
número de horas durante o dia, nas quais se deva
desenvolver o trabalho da pesquisa científica e,
também,
a
remuneração
cabível
aos
pesquisadores. O que se fêz consiste numa
solução simplista – duplicar-lhes os vencimentos.
Ora isso me parece precipitado, de modo que,
coerente com o meu voto anterior e com as
justificativas que apresento ao Senado, levado a
manifestar-me
contràriamente
à
emenda,
inclinando-me para que o assunto seja objeto de lei
especial, que regularmente o "full time".
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Lembro
a V. Ex.ª que está em curso na Câmara dos
Deputados projeto nesse sentido.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Se assim é,
só posso regojisar-me porquanto tal projeto vem
inteiramente ao sabor da corrente a que me filio a
daquêles que aguardam oportunidade a fim de
definir como deve ser exercitado o "full time" no
Brasil e como êste deva ser remunerado nas
diversas formas de atividade cientificas, técnicas e
industriais.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Estou de pleno
acôrdo com V. Ex.ª. Devemos aguardar a ocasião
para prestar a devida justiça a êsse organismo
privilegiado, que honra a ciência e a capacidade dos
brasileiros, o Instituto Osvaldo Cruz.
O
SR.
RIBEIRO
GONÇALVES:
–
Perfeitamente. O Instituto Osvaldo Cruz é um
padrão de evolução científica no nosso País. Em
diversos Estados, já existem, igualmente, institutos
de tecnicologia, cujos cientistas merecem ser,
tratados com o mesmo zêlo e consideração por
todos quantos tenham parcela na administração e
no Govêrno do País.
Estas as declarações que desejava fazer,
justificando meu procedimento. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vou submeter ao voto
da Casa a emenda nº 136.
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Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram conservar-se sentados (Pausa).
Está aprovada.
O SR. ISMAR DE GÓES (pela ordem): – Sr.
Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador
Ismar de Góes requer verificação da votação.
Os Senhores que aprovam a emenda, queiram
levantar-se a fim de que se proceda à contagem.
(Pausa) .
Queiram sentar-se os Senhores que
aprovaram a emenda e levantar-se os que a
rejeitam. (Pausa).
Votaram pela aprovação da emenda dezoito e
contra 21 Srs. Senadores.
A emenda está rejeitada.
É rejeitada a seguinte:
EMENDA
Nº 136
À emenda nº 78, acrescente-se onde convier:
"O dispositivo desta lei extende-se aos
Pesquisadores
Especializados
Biologistas
e
Tecnologistas do Instituto "Oswaldo Cruz",
portadores de diploma universitário e mediante
regulamentação".
O SR. SALGADO FILHO (*) (para declaração
de voto): – Senhor Presidente, eu estava inclinado a
dar meu voto à emenda que se refere aos técnicos
do Instituto Osvaldo Cruz. Realmente, merecem tôda
a atenção. São abnegados que dão a êsse trabalho
tempo integral, não só nas horas em que estão no
estabelecimento, como nos de estudo, nas próprias
residências. Entretanto, deixei de fazê-lo, em virtude
de já haver projeto que procura resguardar e
defender legítimos interesses desses grandes
técnicos, que honram a ciência do Brasil.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa
Ex.ª interpreta o pensamento de quantos votaram
rejeitando a emenda. Muitos Senadores como, por
exemplo, o Sr. José Américo e eu, votamos
igualmente contra a emenda que favorecia os
médicos sanitaristas. Além disso, a Câmara dos
Deputados está estudando o projeto que
regulamenta o serviço público, em tempo integral, no
Brasil. O direito incontestável dêsses servidores da
Nação será, então, naturalmente reconhecida.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

O SR. SALGADO FILHO: – O aparte de V.
Ex.ª muito me honra, porque significa estar eu em
muito boa companhia.
Estes, Sr. Presidente, os esclarecimentos que
desejava prestar. (Muito bem).
O SR. IVO D'AQUINO (*) (para declaração
de voto): – Sr. Presidente, sigo a mesma norma
do Senador Salgado Filho, integralmente de
acôrdo com o aparte do Senador Aloysio de
Carvalho.
Os médicos do Instituto Osvaldo Cruz devem
ter, realmente, regime especial, de remuneração
pelos grandes serviços que prestam à Nação. Mas,
como ontem votei contràriamente à emenda e
subemenda, relativas aos sanitaristas, sigo, nêste
momento a mesma orientação.
Qualquer lei especial entretanto, que regule o
assunto, terá meu inteiro apôio. (Muito bem) .
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a emenda
nº 135, com parecer favorável, referente aos
médicos sanitaristas aposentados e publicada à
página 83 do avulso.
O SR. VICTORINO FREIRE (pela ordem): –
Sr. Presidente, desejo que V. Ex.ª me forneça um
esclarecimento. A emenda trata dos médicos
sanitaristas aposentados?
O SR. PRESIDENTE: – Exatamente. São os
médicos do Ministério da Educação e Saúde.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito obrigado
a V. Ex.ª.
É aprovada a seguinte:
EMENDA
Nº 135
Onde convier:
Art. Ficam extensivos aos médicos sanitaristas
aposentados do Ministério da Educação e Saúde, até
a data do Decreto-lei nº 8.833, de 24 de Janeiro de
1946, os direitos e vantagens dêsse mesmo Decretolei, a partir da data da promulgação.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à emenda
46 do plenário. A esta emenda foram oferecidas
duas subemendas, sendo uma constituída pela do nº
59, da: Comissão de Justiça, e a outra da Comissão
de Finanças.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES (pela ordem):
– Sr. Presidente, a emenda é a de nº 46?
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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O SR. PRESIDENTE: – Está em votação a
emenda nº 46, que se encontra à página 37 do
avulso. Como já enunciei, a esta emenda foram
oferecidas subemendas.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Muito
obrigado a V. Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE: – O parecer é favorável.
As subemendas vão ser preferencialmente
submetidas à votação.
O SR. ARTHUR SANTOS (pela ordem): – Sr.
Presidente, à emenda, que teve parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça, na de Finanças
foi apresentada nova subemenda.
É a que se lê à página 37, sob a emenda nº 46,
referente aos biologistas do Instituto Oswaldo Cruz.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Trata-se do
mesmo Instituto em que trabalham os professôres de
Manguinhos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Significa
aumento de despesa.
O SR. IVO D'AQUINO: – Posso informar a V.
Ex.ª que o aumento é de 3.371.400,00. A Comissão
de Finanças emitiu parecer favorável, em atenção
aos relevantes serviços que prestam os médicos do
Instituto Oswaldo Cruz.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Que
passam para o padrão "O".
O SR. IVO D'AQUINO: – Aliás, a emenda
principal é esta.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Desejaria saber
o que vai ser votado.
O SR. IVO D'AQUINO: – Explico a V. Ex.ª; a
emenda confere aos professôres do Instituto
Oswaldo Cruz e biologistas com 20 anos de serviço
certas vantagens.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Desejaria que
me informassem sôbre a redação.
O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador
Arthur Santos encontrará a página 40 do avulso a
subemenda que está como emenda sob o nº 59.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Estou
esclarecido Sr. Presidente.
É aprovada a seguinte:
Nº 59

fessôres catedráticos da Universidade do Brasil.
É aprovada a seguinte:
SUBEMENDA
À emenda nº 46
Art. Aos Biologistas do Quadro Permanente
e aos Pesquisadores Especializados do Instituto
Oswaldo Cruz, que atingirem 20 anos de serviço
ativo na Instituição, ficam assegurados os
mesmos direitos, vantagens e prerrogativas
atribuídas
aos
Professôres
Catedráticos
das Faculdades e Escolas de Ensino Superior
oficiais.
O SR. PRESIDENTE: – As duas subemendas
aprovadas não prejudicam a parte final da emenda
nº 46, onde se diz:
Parágrafo único – Aos professôres do Instituto
Oswaldo Cruz serão conferidos todos os direitos e
vantagens estabelecidos em Lei aos professôres
catedráticos do ensino superior.
Submeto ao pronunciamento do plenário o
parágrafo único da emenda nº 46.
Os Senhores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Fica prejudicada a parte restante da emenda
nº 46 e que é a seguinte:
Art. Fica revigorado o artigo 110, do Capítulo
XII, do Decreto nº 20.043, de 27 de maio de 1931, o
qual passará a ter a seguinte redação:
Art. Os Biologistas do Quadro Permanente
do Instituto Osvaldo Cruz quando completarem
vinte anos de serviço ativo na Instituição
terão o título de professor do Instituto Osvaldo
Cruz.
Passa-se à votação do emenda nº 79, que
está com parecer favorável.
O SR. IVO D'AQUINO(*) (para encaminhar
a votação): – Sr. Presidente, esta emenda foi por
mim apresentada perante a Comissão de
Finanças, em virtude de exposição que recebi do
Ministério das Relações Exteriores.
Devo informar, lealmente, ao Senado que
ela estabelece, para os três primeiros cargos,
vencimentos fora dos padrões existentes no
projeto.

Subemenda à emenda nº 46.
Diga-se:
Art. Os biologistas do Quadro Permanente do
Instituto Osvaldo Cruz, com vinte anos de serviço __________________
ativo terão todos os direitos e vantagens dos pro- (*) Não foi revisto pelo orador.
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O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Foi uma
exceção criada para os diplomatas.
O SR. IVO D'AQUINO: – Em Segundo lugar,
acarreta o aumento de despesa de Cr$
12.147.120,00.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Ultrapassa,
portanto, o limite estabelecido por V. Ex.ª.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Ultrapassa os
dez mil cruzeiros que V. Ex.ª tomou como limite
máximo para o aumento de despesa em cada caso.
O SR. IVO D'AQUINO: – A minha obrigação é
dar êste esclarecimento ao Senado.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – A emenda é
de V. Ex.ª ?
O SR. IVO D'AQUINO: – Exatamente.
Apresentei-a – já o disse em virtude de exposição
recebida do Ministério das Relações Exteriores.
O
SR.
RIBEIRO
GONÇALVES:
–
Naturalmente, quando V. Ex.ª o fêz, não dispunha do
cálculo sôbre a despesa.
O SR. IVO D'AQUINO: – Era precisamente o
que a declarar. Quando a ofereci, não estava de
posse do cálculo, ou por outra, a despesa orçada
seria muito inferior.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Ex.ª diz bem:
elementos supervenientes modificam o critério da
Comissão.
O SR. IVO D'AQUINO: – Como ainda há pouco
proferi discurso a respeito do assunto e tendo a emenda
sido apresentada por mim, cumpre-me esclarecer o
Senado no tocante ao aumento da despesa.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª
está agindo com tanta lealdade que, podendo retirar
a emenda, não o fêz,
O SR. IVO D'AQUINO: – Não a retiro, mas
esclareço a Casa.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E' aumento
acima da base estabelecida?
O SR. IVO D'AQUINO: – O aumento é de
cêrca de Cr$ 12.000.000,00.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – O plenário
decidirá.
O SR. IVO D'AQUINO: – Era o que tinha a
dizer. (Muito bem).
O SR. ALVARO ADOLPHO (*) (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, na
qualidade de relator, poço a atenção dos meus
colegas para a explicação que vou dar.
A emenda veio do próprio Itamarati e foi
oferecida pelo nobre líder
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

da maioria, Senador Ivo d'Aquino presidente da
Comissão de Finanças.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Que acaba de
condená-la.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Pela
justificativa, o aumento seria de Cr$ 45.087,80,
mensais.
O SR. IVO D'AQUINO: – Seriam cêrca de
500.000 cruzeiros por ano.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Acabo,
porém, de receber do Itamarati – e não tive tempo
de trocar idéias com o nobre Senador Ivo
d'Aquino – exposição explicativa. Há de fato,
divergência entre o aumento decorrente da
proposta do D. A. S. P. e o consequente à
sugestão do Itamarati. E' que os vencimentos dos
diplomatas se dividem em duas partes: uma, fixa;
a outra, variável.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A
informação a que V. Ex.ª aludiu prestou-a o titular da
pasta?
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Não; é do
Serviço do Pessoal do Itamarati.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – V.
Excelência me desculpará. Julguei que não
houvesse reserva.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Não recebi a
informação daquêle titular.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não se
trata, então, de palavra oficial.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – A informação
não é do Ministro; mas é do Serviço do Pessoal do
Itamarati. Dela se verifica que os vencimentos da
carreira de diplomata se dividem em duos partes: a
fixa, que vai de J a N; e a variável, que compreende
a representação.
O SR. VICTORINO FREIRE: – A variável não
é apenas atribuída ao funcionário quando em missão
no estrangeiro?
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Explico a V.
Ex.ª: quando o funcionário se encontra no
exterior, a representação é calculada segundo
tabela organizada pelo Poder Executivo e paga
por dotação global. Quando, porém, em exercício
no País, percebem os diplomatas os vencimentos
do padrão e mais dois terços sôbre êsses
próprios vencimentos. Isto se dá porque
realmente as tabelas de vencimentos dos
funcionários do Itamarati são baixas, tendo-se em
conta
a
importância
da
função
que
desempenham.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
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O SR. ALVARO ADOLPHO: – Com todo o
prazer.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Afirma V. Ex.ª
que os funcionários do Itamarati, com exercício na
Secretaria de Estado, recebem, a título de
representação, mais dois terços sôbre os próprios
vencimentos.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Exatamente.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Então é imoral,
implica mesmo em desordem administrativa.
O SR. IVO D’AQUINO: – Permita-me o nobre
orador. Informei mal ao Senado. A despesa, não de
Cr$...... 12.147,120, mas de Cr$ 15.897,720.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Perdõem-me os
nobres colegas; permitam-me prosseguir na
explicação que, como relator, devo ao Senado.
O SR. IVO D’AQUINO: – Julguei necessário
corrigir a informação que dei ao Senado.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Se o aumento
chegou à proporção que vemos foi porque o D.A.S.P.,
computou, no cálculo, o montante das representações
a serem pagas aos funcionários quando em exercício
no exterior. O caso, portanto, muda muito de aspecto.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – O nobre colega
há de convir que os funcionários do Itamarati
desfrutam, quando no exterior, situação privilegiada.
Percebem vencimentos em ouro, e têm oportunidade
para grandes economias. Mesmo assim, pleiteiam
vencimentos fixos em Cr$ 11.000,00 importância
atribuída apenas aos diretores de serviços. Por que,
então, beneficiar, funcionários subalternos já em gôzo
de situação excepcional, com os mesmos
estipêndios?
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Ex.ª não tem
razão, embora reconheça a autoridade de V. Ex.ª em
opinar sôbre o assunto, como membro da Comissão
de Diplomacia e Tratados. Os funcionários da carreira
diplomática não percebem vencimentos exagerados.
Ao contrário. Já demonstrei que a parte fixa é
realmente reduzida, muito baixa, para a importância
do serviço que realizam.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Ex.ª
uma pergunta?
O SR. ALVARO ADOLHO: – Com muito
prazer.

O SR. VICTORINO FREIRE: – A incorporação
dos dois terços é para os funcionários que
permanecem na Secretaria de Estado, ou sòmente
quando estão no estrangeiro? Quando no exterior, já
têm verba de representação.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Ex.ª não me
compreendeu. O funcionário de carreira diplomática,
quando no exterior, percebe uma parte fixa e outra
como representação. Quando em exercício no País,
além da parte fixa se lhe computa mais dois terços
dessa mesma parte fixa.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Perfeitamente:
o funcionário percebe a parte fixa do padrão e mais
dois terços. V. Ex.ª há de convir em que a
desigualdade é flagrante.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Não há
desigualdade – V. Ex.ª está enganado.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Suponha V. Ex.ª
o seguinte: um funcionário classe L – do Ministério de
Educação percebe X; um diplomata – padrão L –
percebe X e mais dois terços.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Ex.ª não
deve comparar coisas heterogêneas. Uma coisa é a
carreira diplomática, cuja padronização é muito baixa,
e outra a carreira a que V. Ex.ª se refere do Ministério
da Educação.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O padrão de
vida é igual para todos.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Ex.ª não
pode comparar os padrões da carreira diplomática,
muito baixos, com os de qualquer outra.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não são tão
baixos. Os diplomatas percebem os mesmos
vencimentos atribuídos aos oficiais administrativos de
qualquer Ministério.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Ex.ª está
enganado. Não é êste o critério adotado.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Mas é o
critério moral.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Tanto é moral
que já existia no Império e foi conservado por todos
os governos da República.
O
SR.
MATHIAS
OLYMPIO:
–
Para
V.
Ex.ª,
o
cônsul
de
segunda
classe deve ganhar mais que o Diretor
da Secretaria, homem com mais de qua-
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renta anos de serviços à Nação. V. Ex.ª há de convir
que não é possível.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Ex.ª está
comparando situações inteiramente diversas.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Não são
diversas.
O SR. PRESIDENTE: (fazendo soar os
tímpanos): – Atenção. Está com a palavra o Sr.
Senador Alvaro Adolpho.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Sr. Presidente,
como relator devo esclarecer o Senado. E' muito
grande a diferença entre o aumento decorrente da
proposta do DASP e o conseqüente da sugestão do
Itamarati. O do Itamarati importa em pouco mais de
Cr$ 500.000,00 por ano. O DASP incorporou ao que
acrescia nos padrões de vencimentos fixo a dotação
global para pagamento das representações no
exterior, que não figura no cômputo das tabelas do
funcionalismo para aquêle Ministério. Não há
exagêro, não há tratamento desigual em favor da
carreira de diplomata. Os nobres colegas fazem
clamorosa injustiça. Examinei com todo o interêsse as
emendas. Tenho os dados em mão.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – O benefício que
se quer atribuir aos diplomatas, representa profunda
injustiça para com os demais serviços públicos.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Engano, do
meu nobre colega.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Permita-me
exemplificar. O diretor da secretaria do Senado,
com mais de 40 anos de serviço público
percebe Cr$ 9.000,00 mensais. E' possível que o
cônsul de 2ª classe, funcionário de poucos
anos, perceba Cr$ 13.000,00? A injustiça é
clamorosa.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Atenção. Há um orador na tribuna.
O SR. ALVARO ADOLPHO: O nobre
Senador Mathias Olympio, membro da Comissão
de Relações Exteriores, aprovou, – êste ano ou o
ano passado –
lei de reestruturação dos
cargos da carreira de diplomata. Nessa
reestruturação
os
diretores
gerais
foram
equiparados a General de Brigada, o que aliás, de
há muito se fazia.
Devo também uma explicação ao Senador Ivo
d'Aquino, a respeito de não constarem da tabela alfabética

os vencimentos de embaixador, ministro de primeira e
segunda classe e cônsul geral. E’ que sempre estiveram
equiparados a general de divisão de brigada, e, portanto,
percebem por símbolos numéricos diferentes, ou seja,
treze e onze mil cruzeiros mensais. Aqui retifico o aparte
do nobre Senador Mathias Olympio, que não tem
procedência quando atribuí aos cônsules de segunda
classe, treze mil cruzeiros.
Sr. Presidente, desejo mais uma vez acentuar
que o aumento, realmente considerável, a que se
refere o Departamento do Serviço Público, está em
divergência com os dados fornecidos pelo Ministério
das Relações Exteriores, que tive oportunidade de
conferir pelo Boletim dêsse Ministério, de 1948. Como
disse, o DASP computou as representações no
exterior, pagas por dotação global não constante da
tabela de vencimentos. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação.
Os Senhores que aprovam a emenda, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
E' rejeitada a seguinte:
EMENDA
Nº 79
Onde convier:
Art. ...Os vencimentos dos cargos da carreira
diplomática do Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores, de embaixadores em comissão
e ministros de 1ª classe, ministros de 2ª classe
cônsules gerais, serão respectivamente de Cr$
13.000,00 e Cr$ 11.000,00.
§ 1º – Os vencimentos dos cargos da carreira
de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério
das Relações Exteriores, não compreendidos no
artigo acima, corresponderão aos seguintes padrões;
conselheiros, 1º secretário, cônsul da 1ª classe;
padrão O; 2º secretários e cônsules de 2ª classe;
padrão N; terceiros secretários e cônsules de 3ª
classe: padrão M; terceiros secretários e cônsules de
3ª classe diplomados; padrão L; terceiros secretários
e cônsules de 3ª classe, estagiários; padrão K.
§ 2º – Serão incluídos no padrão M os terceiros
secretários e cônsules de 3ª classe, referidos no
Decreto-lei nº 9.202, de 26 de abril de 1946, que
tiveram
mais
de
quatro
anos
de
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serviço na carreira de Diplomacia; no padrão L, os
que contarem mais de dois anos de exercício na
mesma carreira e houverem terminado o Curso de
Aperfeiçoamento de Diplomatas"; e no padrão K, os
que se acharem em estágio preliminar.
§ 3º – Quando no exterior, os funcionários da
carreira de Diplomata perceberão, além dos
vencimentos, uma gratificação de representação
variável, fixada em tabela especial estabelecida de
conformidade com os índices do custo de vida de
cada pôsto, revista anualmente e aprovada mediante
decreto de Executivo.
§ 4º – Os funcionários nas condições do
parágrafo anterior terão mais, calculados sôbre a
respectiva remuneração, as seguintes, percentagens;
10% (dez por cento), se forem casados ou servirem
de arrimo à mãe viúva e 5% (cinco por cento), por filho
menor ou filho solteira, viúva ou desquitada, até o
máximo de 3 (três), que vivam em sua companhia ou
cuja subsistência esteja a seu cargo, equiparados,
para êsse fim, os enteados ou tutelados e curatelados
que não possuam recursos próprios.
O SR. PRESIDENTE: – Anuncio a emenda nº
124, a qual foi oferecida uma subemenda. Esta tem
de ser votada em primeiro lugar.
Os Senhores Senadores que aprevam a
subemenda, queiram ficar sentados. (Pausa).
Rejeitada.
O SR. ALVARO ADOLPHO (pela ordem): –
Sr. Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador
Alvaro Adolpho requer verificação da votação.
Queiram levantar-se os senhores Senadores
que votam a favor da sub emenda. (Pausa).
Queiram
sentar-se
os
que
votaram
favoràvelmente e levantar-se os que votam contra.
(Pausa).
Está rejeitada a subemenda dos 25 votos
contra 13.
E' rejeitada a seguinte:

E' declarada prejudicada a seguinte:
EMENDA
Nº 124

Onde convier:
Ficam equiparados aos delegados de polícia os
atuais nove (9) censores efetivos do Departamento
Federal de Segurança Pública.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a emenda
nº 104.
O SR. ANDRADE RAMOS (*): – Sr.
Presidente, lastimo esteja prejudicada a emenda, por
mim apresentada, que dá aos cabos, marinheiros e
praças do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
empregados como especialistas, o proveito mínimo
total de 800 cruzeiros.
Prevaleço-me, entretanto, da oportunidade para
dizer – e o Senado não deve ignorar – que, ao estudar
o projeto de lei vindo da Câmara, não podia ter outra
atitude se não a de discrição, relativamente à matéria.
Não assinei, nem mesmo solicitado pelos meus
colegas, uma só emenda, a não ser as duas que
subscrevi. Na primeira, eu estabelecia a menor pensão
em 150 cruzeiros, que pretendi fôsse um pouco maior,
mas, a Comissão de Finanças não aceitava a
elevação. Para que eu não sofresse resistência dentro
da própria Comissão, limitei-me, na subemenda, aos
mesmos 150 cruzeiros que, segundo me parece, foi
ôntem aprovada pelo Senado.
A. outra emenda que ofereci estabelecia o
provento mínimo de 800 cruzeiros às praças que
exercessem especialidade no Exercito, na Marinha, e
na Aeronáutica. Deu-lhe origem uma carta por mim
recebida de um marinheiro. Apesar de bem escrita, o
marinheiro declarava que não a assinava, para não se
comprometer. Dizia que, como especialista, recebia
500 a 650 cruzeiros. Diante da procedência do
alegado, apresentei emenda, Êsses homens, que
exercem as funções de mecânicos, de motoristas, de
SUBEMENDA
radio-telegrafistas, sendo praças em comissão, a meu
ver, mereciam melhoria de proventos.
O SR. PINTO ALEIXO: – V. Ex.ª dá licença
À emenda nº 124
para um aparte? (Assentimento do orador). Entendo
Onde convier:
que, nêsse particular, a emenda do nobre colega foi
Os censores efetivos do Departamento Federal até muito modesta. As Fôrças
de Segurança Pública perceberão vencimentos
correspondentes ao padrão "N".
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
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Armadas encontram-se, presentemente,
em verdadeira crise de especialistas, porque,
mal êsses homens são formados, à custa de
extrardinário esfôrço, no primeiro ano de serviço,
já recebem ofertas de oficinas particulares
muitas vêzes, de mais de 50 cruzeiros por dia.
Dessa forma, nenhum dêles resiste, porque fora
das classes armadas, os salários são mais
tentadores. No Exército, na Marinha e na
Aeronáutica, seus salários não lhes permitem
viver com decência, especialmente se têm
família.
O SR. ANDRADE RAMOS: – A emenda
tem caráter genérico e estabelece, como dizia
ao Senado, o mínimo de 800 cruzeiros, aos
cabos, marinheiros, etc.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Essa
emenda está prejudicada.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Já sei.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Desejaria um esclarecimento: pela emenda que
prejudicou essa de V. Ex.ª, qual o mínimo de
remuneração?
O SR. ANDRADE RAMOS: – Não posso
i n f o r m a r a V. Ex.ª – e assim comecei minha
oração; naturalmente, quando terminar, o nobre
presidente esclarecerá.
Como declarei, só subscrevi estas duas
certo de q u e a s mesma viriam preencher
lacunas do reajustamento, nesta hora, em
relação aos pequeninos.
A oposição que tomei nêste projeto de lei –
infelizmente, incompreendida – foi a única que
poderia adotar naquela ocasião em que o
Senado o recebeu. Na Comissão de Finanças,
votei contra o projeto referente à magistratura e
apresentei voto em separado. Previ que tudo o
mais teria de seguir o mesmo caminho.
Desde que aprovassemos o projeto da
magistratura, para o qual eu pedi adiamento –
visto o que me foi dito na Comissão de Finanças
e também porque sabia que o aumento da
magistratura
era
constitucional
e
uma
consequência ...
O SR. IVO D'AQUINO: – Representava o
cumprimento da Constituição.
O SR. ANDRADE RAMOS: – ... da Carta
Magna.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não havia como
fugir. Não podíamos proceder de outra forma.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Podíamos
adiar
o
debate,
a
fim
de,
en-

tão, dispormos da necessária autoridade para
atender aos problemas econômicos, financeiros
e monetários do País dentro das leis naturais.
O SR. IVO D'AQUINO: – V . Ex.ª dá licença
para um aparte?
O SR. ANDRADE RAMOS: – Com todo o
prazer.
O SR. IVO D'AQUINO: – A Constituição
estabelece
prazo
para
o
aumento
da
magistratura. Assim, o Congresso tinha de
cumprir o dispositivo constitucional.
O SR. ISMAR DE GÓES: – O projeto foi
além.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Desde que o
Estatuto Básico assim o determinou e o Legislativo o
executou em relação à magistratura, não podia deixar
de conceder a todo o funcionalismo público aumento na
mesma proporção.
Daí a razão por que votei pelo projeto da
Câmara e tenho votado emendas que fazem
justiça a certas restruturações.
Não tenhamos dúvidas de que o projeto
em debate perturbará a economia geral do País,
estabelecendo não só a confusão dos prêços
como alimentando, até, o mercado negro.
Financeiramente
ocasionará
também
embaraços, pois o Govêrno deverá recorrer a
novos impostos ou terá de emitir.
O SR. NOVAIS FILHO: – O último alvitre é
o mais fácil.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Qualquer
destas
medidas,
porém,
prejudicará
financeiramente
o
País,
impedindo
a
estabilização da moeda.
Não sou, entretanto, um alarmista. E'
possível que os recursos nacionais, uma
administração
mais
cuidadosa,
melhores
condições de produção, e a facilitação dos
meios de produção, e a facilitação dos meios de
transporte, aproveitando vantagens naturais de
crédito, ajudem a renda pública a suportar, em
parte, o aumento de despesa.
A emenda que propús refer-se a modestos
servidores.
A carta por mim recebida é do seguinte
teôr:
"Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1948.
Exmo. Sr. Senador Mário de Andrade
Ramos.
Saúde.
Foi
vendo
em
sua
pessôa
uma
dessas
as
quais
se
pode,
tenho
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certeza, fazer um apêlo, que achei conveniente fazer
o meu.
Antes, desejo dizer a V. Excelência que êste
que lhe escreve é um humilde marinheiro que, para
sustentar a sua família, se vê obrigado a trabalhar à
noite, visto que o soldo que a Marinha lhe dá é
irisório. O projeto de aumento de vencimentos, que já
no Senado recebeu várias emendas, lhe afirmo, não
beneficiou, por assim dizer, em nada aos marinheiros
(de sargento para baixo); por exemplo, o que é 50,00
cruzeiros reunidos com meus vencimentos, que são
de 600,00, perfazendo um total de 650,00 cruzeiros?
De maneira alguma virá nos beneficiar. Pelo
contrário, vai ser pior, visto que, logo que seja
assinado, tôdas as mercadorias, ou melhor, os
gêneros de primeira necessidade, subirão, até
mesmo o transporte; quem de nós não sabe disto? E'
por esta razão que lhe escrevo esta, Sr. Senador,
rogando que seja V. Ex.ª intérprete dos interêsses
dos marinheiros do Brasil.
Há um ano que aguardamos êsse aumento; os
jornais já gastaram rios de tinta e o aumento não
vem; há inúmeras modificações nêsse projeto e nós
aguardamos calmamente. Mas uma coisa lhe
asseguro, Sr. Senador: êle, conforme está, não
corresponde às nossas necessidades.
Certo de que V. Ex.ª Sr. Senador, se
interessará, juntamente com os seus colegas muito
teremos de lhe agradecer".
O SR. AUGUSTO METRO: – A emenda de V.
Ex.ª era generosa e modesta.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Sr. Presidente,
com esta ligeira explicação venho justificar as razões
da emenda de minha autoria. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Há uma retificação à
emenda, feita pela Co-missão. A princípio, fôra ela
dada como rejeitada mas, na retificação constante do
último avulso, figura como prejudicada. Não diz a
Comissão todavia, a razão por que assim entendeu.
O SR. IVO D'AQUINO (*) (para encaminhar a
votação): – Sr. Presidente, ouvi, atentamente, a
exposição.
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

do ilustre colega Senador Andrade Ramos.
Devo declarar, porém, que, quer a emenda
esteja prejudicada, quer não, sou contrário ao que se
propõe. Vou explicar por quê. A emenda, como está
redigida, subverte por completo o sistema das
tabelas adotadas para distribuição dos vencimentos,
elaboradas por números e letras.
A Comissão, sistemàticamente, a não ser no
caso dos militares, repeliu tôdas as emendas que
subvertem o sistema adotado no projeto. Ainda
agora o Senado levou em consideração emenda
referente aos diplomatas e que estava fora do
sistema.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª permite
um aparte? (Assentimento do orador). Parece-me
que a redação não subverte porque diz o seguinte:
"Para os cabos marinheiros ou praças do
Exército da Marinha e da Aeronáutica, empregados
como especialistas, terão o provento mínimo total de
Cr$ 800,00".
O SR. IVO D'AQUINO: – Além de tudo, na
emenda do Sr. Senador Andrade Ramos, que não foi
bem examinada, pode ocorrer o perigo de haver
praças especializadas com salários maiores de Cr$
800,00.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Êsses não são
prejudicados.
O SR. IVO D'AQUINO: – Evidentemente, são.
Se V. Ex.ª redige emenda determinando que tôdas
as praças. especializadas...
O SR. ISMAR DE GÓES: – Perdão; o
provento constante da emenda é o mínimo.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Essa, a redação
da emenda.
O SR. IVO D'AQUINO: – Concordo em que,
quanto a essa parte, não tem fundamento minha
argumentação; mas, continuo afirmando que a
emenda vem subverter o sistema adotado nas
tabelas aprovadas.
Se adotássemos a emenda, como foi redigida,
não valeria pena fazer tabela no projeto.
A Comissão de Finanças rejeitou, a meu ver
muito bem a emenda do ilustre Senador Andrade
Ramos, porque a distribuição de vencimentos de
praças consta de tabelas especiais.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Mas não
prejudica a tabela.
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O SR. IVO D'AQUINO: – Entendo eu, Sr.
Presidente, que, em matéria como essa, não
podemos estar votando emendas sem consultar os
ministérios competentes.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Nêsse ponto, V.
Ex.ª tem tôda razão. Era preciso consultá-los,
começando pelo Ministério da Fazenda que deveria
estar presente quando se discutiu o projeto na
Comissão de Finanças.
O SR. ALVARO ADOLPHO – (Dirigindo-se
ao Senador Andrade Ramos): – Sabe V. Ex.ª o tempo
que foi dado ao relator para apresentar parecer?
O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito pouco, eu
sei. V. Ex.ª tem tôda razão.
O SR. IVO D'AQUINO: – o relator da
Comissão de Finanças, aqui presente, fêz, como já
tive oportunidade de dizer ao Senado exaustivo
trabalho para conseguir estudar mais de cem
emendas. S. Ex.ª no prazo de uma semana,
apresentou parecer a respeito.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Perfeitamente;
todos estamos de pleno acôrdo.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não se pode exigir
mais do esfôrço mental de alguém.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Faço justiça a S.
Ex.ª.
O SR. IVO D'AQUINO: – S. Excelência não se
limitou a estudar, de corrida, muitas delas. Fez estudo
profundo do assunto. Se a Comissão de Finanças
aprovou certas emendas e o Sr. relator proferiu seu voto,
foi porque, na ocasião, ignorávamos o montante da
despesa.
Isso, porém em nada deslustra o trabalho do
nobre relator da Comissão de Finanças do Senado.
O SR. ANDRADE RAMOS: – De pleno acôrdo.
O SR. IVO D'AQUINO: – Quando necessário, a
Comissão se dirigiu aos ministérios, a fim de solicitar
informações a respeito.
Eu próprio apresentei cêrca de 4 emendas
sugeridas pelo Ministério da Marinha, para correção das
tabelas.
Tenho sempre seguido essa orientação e, em se
tratando de assunto de ordem, técnica, entendo que
deva ser ouvido, o ministério competente.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Apoiado.
O
SR.
IVO
D'AQUINO:
–
Em
matéria
de
vencimentos
de
militares,
é

verdadeira aventura estarmos modificando as
tabelas, sem termos certeza absoluta.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Na minha
emenda é o mínimo que se estabelece.
O SR. IVO D'AQUINO: – ...o que já é um
modo de subverter.
O Sr. Senador Pinto Aleixo, na emenda nº 4,
havia incluído alteração de vencimentos de praças
das Fôrças Armadas. Depois S. Excelência mesmo
não insistiu na sua emenda pelo argumento de que
se deveriam manter as tabelas existentes no
projeto.
Eís porque, ainda ôntem, tendo apoiado
emenda do ilustre colega, sou, hoje, com grande
pesar, obrigado a divergir da presente, que aliás,
teve parecer contrario da Comissão. – (Muito
bem).
SR. ISMAR DE GOES: (Para encaminhar a
votação): – Sr. Presidente, entendo que o
Senador Andrade Ramos tem tôda a razão na sua
emenda.
A técnica avança em tôda parte e,
principalmente, nas Forças Armadas.
Não é possível que uma praça especializada
em motores, em mecânica, um chauffeur, um
eletricista, ou radio-telegrafista, perceba proventos
menores que oitocentos cruzeiros.
Contra os argumentos do ilustre Senador
Ivo d'Aquino, há a precedente da emenda
aprovada pelo Senado, determinando que os
médicos não podem ter padrão de vencimentos
menor que o da letra "H".
O SR. IVO D'AQUINO: – Aprovada contra
meu voto.
O SR. ISMAR DE GOES: – E' fácil resolverse o assunto. Basta que os cabos, marinheiros a
praças sejam classificados numa referencia cujo
mínimo seja de oitocentos cruzeiros mensais.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Exª pode
informar em quanto está previsto o montante da
despesa com êsses servidores?
O SR. ISMAR DE GOES: – Não há de ser
muito grande. Creio que não atingirá nem à têrça
parte do quantum estipulado pelo líder da maioria
para se opôr a todos os aumentos.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Os
especialistas devem ser mais bem aquinhoados.
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O SR. WALTER FRANCO: – Os técnicos
especializados devem ser aproveitados em atividade
que aumentem a produção nacional.
O SR. ISMAR DE GÓES: – A falta de
especialistas é cada vez maior nas fôrças armadas,
porque êles preferem outras atividades, onde os
proventos são duas e três vêzes maiores (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – A emenda foi
considerada prejudicada pela Comissão de Finanças
e, por isso, não deve ser submetida à votação.
O SR. SALGADO FILHO (pela ordem): – Sr.
Presidente, rogo a Vossa Excelência informar-me por
que a Comissão de Finanças considerou prejudicada
a emenda.
O SR. PRESIDENTE: – Conforme adiantei, a
Comissão de Finanças não esclareceu os motivos
pelos quais a considerou prejudicada. Nessas
condições, peço ao Sr. Relator da Comissão de
Finanças se digne dar a explicação pedida,
porquanto a Mesa não o pode fazer.
O SR. SALGAGDO FILHO: – Muito obrigado
a V. Ex.ª.
O
SR.
ALVARO
ADOLPHO
(para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, a
emenda nº 104, foi dada como rejeitada, no avulso
relativo aos pareceres ns. 1.002 e 1.003. Depois,
apareceu a retificação, considerando-a prejudicada.
Certamente, trata-se de êrro de impressão ou
mesmo de compreensão talvez errônea de quem
ordenou a retificação ao substituir a palavra
“rejeitada”, por “prejudicada”.
Isso, porém, não modifica os dados do
problema, porque a emenda foi considerada
prejudicada, em face da aprovação de outras, no
mesmo sentido.
O SR. IVO D'AQUINO (para encaminhar a
votação): – Senhor Presidente, estou em condições
de dar a explicação pedida pelo Senhor Senador
Salgado Filho.
Realmente, apresentei várias emendas,
que, entretanto, não tinham carater geral como
esta. Penso, mesmo, as de minha autoria,
aprovadas, não prejudicam a de nº 104. – Tenho
lembrança de que elas se referiam ao
Ministério da Marinha; diziam respeito aos soldados
navais de cursos, à classificação de marinhei-

ros e à transposição de nomes de taifeiros e
primeiros sargentos. Sôbre o Exército não apresentei
nenhuma emenda.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Qual
despesa resultará da aprovação da emenda?
O SR. IVO D'AQUINO: – E' uma despesa
grande. Devo explicar, porém, que há grande
diferença entre a Marinha e o Exército. Como
todos sabem, as praças da Marinha são em
geral profissionais, com largo tempo de serviço,
enquanto, no Exército, há, não sòmente
praças convocadas, como as que continuam
engajadas.
Como está redigida a emenda, tôda praça que
tiver uma especialização, ficará no mínimo com
oitocentos cruzeiros. Qualquer convocado que venha
a ser aproveitado no serviço do quartel – e sempre o
são – terá de ganhar oitocentos cruzeiros. Já
estamos pagando aos convocados quantia um pouco
elevada, de vez que são cidadãos que prestam
serviço militar por tempo curtíssimo.
O SR. WALTER FRANCO: – Esses também
podem ser convocados.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E
ganham menos de oitocentos cruzeiros.
O SR. IVO D'AQUINO: – no que se refere aos
engajados, não. Os sorteados ganham menos de
oitocentos cruzeiros. Mas, os convocados passarão
também a ganhar oitocentos cruzeiros.
Não desejaria que essa emenda fôsse
votada, sem primeiro ser consultado o Ministério da
Guerra, porquanto só êle poderá opinar. Caso
contrário, estaríamos votando no escuro. (Muito
bem).
O
SR.
ALVARO
ADOLPHO
(para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, por
ocasião de serem examinadas as emendas, o
eminente Senador Ivo d'Aquino, tomou a seu cargo o
exame das chamadas "militares". Tendo se
especializado na matéria, ninguém melhor que S.
Ex.ª poderia explicar o que ocorreu em relação a
emenda em causa. Devo, entretanto, dizer a V. Ex.ª
que prevaleceu, acima de tudo, para não ser aceita a
emenda, o montante da despesa correspondente a
essa emenda. Como meio de dirimir a controvérsia,
indico a V. Ex.ª uma solução para o caso: ser a
emenda submetida à votação.
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O SR. IVO D'AQUINO (*) (para encaminhar
a votação): – Peço licença para esclarecer
Sr. Presidente, que, no Ministério da Guerra, o
soldado especialista está com a referência VI,
ou sejam, trezentos cruzeiros. A emenda do
nobre Senador Andrade Ramos aumenta em
quinhentos
cruzeiros
a
remuneração
dos
soldados especialistas. Sendo êles em número de
vinte mil, o aumento de despesa será grande:
quinhentos cruzeiros por mês ou seis mil cruzeiros,
por ano.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O
aumento não atinge a todos; só beneficia os
especializados.
O SR. IVO D'AQUINO: – Se os
especialistas ganham trezentos cruzeiros e passam
a oitocentos, há um aumento de quinhentos
cruzeiros.
Soldados especialistas são todos aquêles que,
além do serviço ordinário de praças, executam
funções técnicas.
O SR. ANDRADE RAMOS: – A emenda não
diz isso; fala em: radiotelegrafistas, mecânicos e
chauffeurs.
O SR. IVO D'AQUINO: – Onde está escrito
isso?
O SR. WALTER FRANCO: – E' preciso
então se faça uma consulta ao Exército
para
que
esclareça
convenientemente
a
matéria.
O SR. IVO D'AQUINO: – Perdão. A emenda
fala em praças da Marinha do Exército e da
Aeronáutica, utilizados como especialistas. Não se
refere a chauffeur.
O SR. ANDRADE RAMOS: – A justificação ao
tratar da especialização se refere precisamente aos
chauffeurs, eletricistas, etc. Faz alusão a certos
técnicos.
O SR. IVO D'AQUINO: – Mas a justificação
não é a mesma coisa que o corpo da lei. O que
regula a matéria é a lei.
O SR. PRESIDENTE: – Parece-me que está
havendo confusão a respeito da preliminar. O que se
quer saber é se a emenda está ou não prejudicada.
A Comissão de Finanças, na retificação, declara que
a emenda está prejudicada, mas não dá a razão.
O Senador Alvaro Adolpho também não sabe
dizer qual seja.

O SR. ALVARO ADOLPHO: – Mas apresentei
solução sugerindo que se submetesse à votação a
emenda.
O SR. PRESIDENTE: – Sugere V. Ex.ª que se
submeta à votação. Na sua opinião, portanto, a
emenda não está prejudicada tanto que entende
deva ser apreciada pelo plenário.
Desde o início surpreendi-me com a alegação
de estar a emenda prejudicada, uma vez que a
argumentação desenvolvida foi no sentido da sua
rejeição.
Assim, não considero prejudicada a emenda e
vou submetê-la à votação, apesar da declaração da
Comissão de Finanças e dos Senadores que assim
entenderam.
O SR. SALGADO ),/+2 (*) (para encaminhar
a votação): – Senhor Presidente, sinto-me feliz
porque a dúvida gerada no meu espírito também se
apresentou à inteligência de V. Ex.ª o que me
conforta sobremodo.
Não vendo nenhuma razão para que se
declarasse a emenda como prejudicada, era muito
natural que pedisse explicações. Estas porém,
vieram no sentido de que realmente, a expressão
"prejudicada" devia ser substituída pela de
"rejeitada".
Se o parecer da Comissão foi nêste sentido,
peço permissão para discordar do mesmo, e o faço
porque a emenda do nobre Senador Andrade
Ramos, relativamente ao Exército, Armada e
Aeronáutica,
envolve
matéria
de
natureza
econômica.
Na Aeronáutica há uma classe de artífices que
apesar de praças, fazem determinado curso, a fim de
exercerem funções especializadas e, assim,
perceberem melhores salários.
Na Armada e no Exército não há a mesma
classificação. Para êsses serviços especializados,
são destacados soldados e cabos dos quais muitos
aí estão, dirigindo veículos mecanizados, tais como
tanques, automóveis, etc. No serviço de veterinária
também os há, fazendo outros serviços, como seja, o
de ferrar animais.
O SR. IVO D'AQUINO: – Por aí V. Ex.ª vê
como é grande o número de especialistas.
O SR. SALGADO FILHO: – E' preciso não
confundir praças encarregadas de serviços
especializados com àquelas que fazem serviço geral.

____________

____________

(*) Não foi revisto pelo orador.

(*) Não foi revisto pelo orador.
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O número dos primeiros é pequeno, limitado.
O SR. ANDRADE RAMOS: – E' uma espécie
de comissão. Se o número é relativamente grande o
Govêrno pode diminuí-lo.
O SR. SALGADO FILHO: – Pagando-se mais,
como sugere o Senador Andrade Ramos em sua
emenda, ocorrerá, ainda assim, uma economia
para o Exército, a Marinha e a Aeronáutica,
porque ficarão dispensados de mandar praças
para
freqüentarem
cursos
dispendiosos,
aproveitando logo os habilitados para êsses
serviços.
V. Ex.ª comprende, como o Senado
também,
que
a
praça
destacada
como
motorista, facilmente encontrara, na vida civil
salários superiores àquêles que percebe no
Exército, na Armada e na Aeronáutica. Com a
emenda favoreceremos sua permanência na
caserna.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Ex.ª permite um
aparte? (Assentimento do orador) – Creio que
haverá, também, economia de material com a
manutenção
dêsses
especialistas,
porquanto
entregue o serviço a elementos treinados e
experimentados, o material será conservado com
maior eficiência.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Excelência
tem inteira razão: haverá até economia de
material. Na Escola Técnica de Aviação de São
Paulo, formamos diversos soldados e praças,
que, retornando ao corpo, no fim do tempo
de serviço, são dispensados. E' necessário,
então, que se manda ensinar a novas
praças e estas, se houver pequeno aumento,
dado o amor que terão à farda continuarão,
não obstante pequeno prejuízo, no Exército,
na Armada e na Aeronáutica. E' incompreensivel
que êsses especialistas continuem apenas
percebendo
os
vencimentos
de
uma
praça de pré, os quais são realmente
insignificantes.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – E também se evita
que o material seja entregue a simples aprendizes.
O SR. SALGADO FILHO: – Evidentemente.
VV. Ex.as, Srs. Senadores, que têm assistido às
paradas, por certo já viram, muitas vêzes, automóveis
e tanques em pane. A causa está na falta de
competência dos que dirigem as máquinas as quais

necessitam de pessoal, habilitado, a conduzí-las.
Sr, Presidente, há essa feição de natureza
econômica como bem revelou o nobre e ilustre
Senador pela Paraíba, Sr. José Américo no sentido
de que isso resulte em economia para as Fôrças
Armadas ...
O Sr. JOSÉ AMÉRICO: – Para a conservação
do material.
O SR. SALGADO FILHO: – ... e para o ensino
do próprio pessoal.
O
SR.
ANDRADE
RAMOS: – Os
esclarecimentos que V. Ex.ª, está prestando são
valiosos, pois V. Ex.ª é portador da responsabilidade
de haver sido Ministro da Aeronáutica, e teve,
certamente, oportunidade de verificar como poderiam
ser aproveitadas praças na qualidade de
especialistas, com economia para a Nação.
O SR. SALGADO FILHO: – Perfeitamente.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Excelência
dá licença para um aparte?
O SR. SALGADO FILHO: – Com muito
prazer. Aliás é com pesar que discordo de V.
Excelência.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Não queria
tocar no ponto nevrálgico. V. Excelência se está
batendo pela redução de despesas, entretanto, não
sabe a quanto vai corresponder êsse aumento,
como, aliás, nós também ignoramos.
OSR. ANDRADE RAMOS: – O montante de
todos os aumentos têm sido ignorados por nós. Em
verdade nem o Govêrno o sabe.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Admira que o
Senador Andrade Ramos, tendo, há pouco, feito
apêlo tão veemente ao Senado naquêle sentido,
agora defenda essa emenda e com S. Ex.ª esteja
colaborando o nobre orador.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Assm procedo
porque, a meu ver, se trata de emenda justa e
necessária.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. V. Ex.as
estão votando no escuro.
O SR. VICTORINO FREIRE: – E' necessário
que êste aumento seja aprovado.
O SR, ALVARO ADOLPHO: – A que despesa
deve corresponder?
O SR. VICTORINO FREIRE: – O orador está
defendendo bem a emenda, e eu lhe dou meu voto,
por isso que o aumento, justo, não é assim tão
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grande. Tendo-se em vista os tubarões que já aqui
passaram, êsse pequeno tamanduá pode também
passar.
O SR. SALGADO FILHO: – Agradeço as
declarações de V. V. .Ex.as.
Repito, Sr. Presidente, êsse aumento de
despesa não será demasiado pois o número de
especialistas é reduzido; e êsse aumento de
despesa ficará compensado pela economia
resultante da desnecessidade de ensino às novas
praças.
E' de se notar, também, como salientou o
nobre Senador José Américo a conservação do
material que precisa de gente habilitada para
conduzi-lo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Perfeitamente.
O SR. SALGADO FILHO: – Eis Sr.
Presidente, as razões pelas quais com grande prazer
voto a favor da emenda do nobre Senador Andrade
Ramos. Ela não foi prejudicada; teve parecer.
contrário da Comissão de Finanças, parecer êste
que, pelos motivos expostos, e "data vênia" não tem
procedência.
O SR. MAYNARD GOMES (*) (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, "data
vênia" do ilustre autor da emenda, considero-a,
inconveniente, porque o número de beneficiários vai
ser muito grande. Especialistas, nas classes
armadas, mormente no Exército, são também
armeiros, como são os condutores, e não apenas os
que o ilustre autor da emenda sugere ou supõe.
Além disso há mais um inconveniente que lembro ao
Senado. Um soldado pode ser especialista.
Suponhamos que ganhe setecentos cruzeiros. Um
cabo, igualmente especialista, ganha oitocentos
cruzeiros. Ambos estão quase em igualdade de
condições, com prejuízo da hierarquia.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Isto nada
significa, pois a hierarquia é a especialização.
O SR. MAYNARD GOMES: – Esclareci ao
Senado a situação apenas de ordem militar,
propriamente dita. (Muito bem).
O SR. ISMAR DE GÓES (*) (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente,
à emenda do ilustre Senador Andrade Ramos é,
como já tive ocasião de dizer, muito justa. No
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

entanto, infelizmente foi mal redigida. (Apoiados).
Dentro da tabela do Ministério da Guerra, por
exemplo, considera-se o soldado especialista na
referência VI e, de acôrdo com a emenda
apresentada, passará êle para a referência XIV; isto
é, passa de trezentos para oitocentos cruzeiros.
Além disso, como já afirmou o ilustre Senador
Maynard Gomes, o cabo fica em igualdade de
condições com o soldado porque todos passam a.
perceber oitocentos cruzeiros.
O SR. WALTER FRANCO: – Ambos são
especialistas.
O SR. ISMAR DE GÓES: – No Exército, o
soldado especialista não é, apenas o encarregado do
motor da máquina, o "chauffeur", o eletricista ou
rádio-telegrafista. Abrangem-se muitas outras
especialidades, inclusive, às dos condutores. Não
seria, pois conveniente que todos fôssem
classificados como soldados especialistas, na
acepção do ilustre Senador Andrade Ramos.
Assim sendo, creio não ser possível votar a
emenda, tal como está, porque seria uma
subversão completa, salvo havendo modificação de
redação ...
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Era justamente o
que pretendia esclarecer. Estou inclinado a votar
contrariamente, se não fôr restringida a amplitude da
emenda.
O SR. ISMAR DE GÓES: – para que
ficasse bem claro que os soldados aos quais
se refere a emenda são empregados na
conservação de motores ou máquinas e os rádiotelegrafistas.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Esse, o objetivo
da emenda.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Era o que eu
desejava esclarecer. (Muito bem).
O SR. ANDRADE RAMOS (pela ordem): –
Sr. Presidente, longe de mim querer agravar o
orçamento da República, na extensão referida por
dois ilustres Senadores, também dignos oficiais do
Exército.
Em minha justificação, restringi a emenda aos
mecânicos, rádio-telegrafistas e "chaufeurs". Não
podemos interpretar como especialistas quantos
estejam incluídos nas tabelas, se queremos, de fato,
colaborar no orçamento.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Na
justificação
de
V.
Ex.ª
também
exis-
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te um "etc"., e nêle está incluída a generalidade de
todos os especialistas. Não há, portanto, qualquer
restrição.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Vossa
Excelência, que é meticuloso na redação de suas
proposições, e como bom lexicógrafo, sabe que o
"etc". do texto se refere ao têrmo anterior, isto é, a
coisas da mesma espécie.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Perfeitamente: há coisas da mesma espécie. Não há
restrição de espécie alguma. Está claro.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Não poderia,
pois, referir-se a elefantes, gatos, ladrões, etc.
Mas voltando ao que dizia Senhor Presidente,
realmente, a emenda, como está redigida e como
disse o nobre líder da maioria, pode prestar-se à
extensão que os dois dignos Senadores, com a sua
responsabilidade de altas patentes do exército,
tiveram ocasião de esclarecer.
O SR. MAYNARD GOMES: – Convém notar,
ainda, que os vencimentos dos militares são
divididos em sôldo, gratificação e etapas, e variam
de acôrdo com as etapas. A emenda anarquiza esse
sistema.
O SR. ANDRADE RAMOS: – O objetivo de
fazer justiça, contido na emenda, baseava-se em
que, no momento de elevarmos os salários, os
proventos e adicionarmos percentagens altas aos
grandes cargos, nos deveríamos lembrar, também,
dos pequenos. Mas reconheço que as observações
dos meus dois ilustres colegas são perfeitamente
cabíveis. A emenda pode prestar-se a despesa
extra-ordinária sobrecarregando o Tesouro Nacional,
no momento em que êle mais precisa refazer-se
para poder suportar aquelas que já foram
votadas.
Nestas condições requeiro a retirada da
emenda. (Muito bem).
Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte:

aos especialistas, conforme a justificação.
Sala das Sessões, em 16 de outubro de 1948.
– Andrade Ramos.
E' concedida a retirada da seguinte:
EMENDA
Nº 104

Onde convier:
Para os cabos, marinheiros ou praças do
Exército, da Marinha e da Aeronáutica empregados
como especialistas, terão o provento mínimo total de
Cr$ 800,00.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à emenda
nº 121, que tem parecer favorável. A Comissão de
Finanças ofereceu subemenda que deve ser votada
em primeiro lugar.
O SR. SANTOS NEVES (*) (Para encaminhar
a votação): – Senhor Presidente, a emenda nº 121,
cuja votação V. Ex.ª acabe de anunciar, foi
apresentada por mim em companhia de alguns
nobres colegas. O seu texto é o seguinte:
"Os
extranumerários
mensalistas
que
desempenham as funções de assistente jurídico na
Administração Pública Federal, passam a ter seus
salários fixados na referência XXXV, da respectiva T.
N. M”.
A emenda visa estabelecer medida de justiça
equiparando os assistentes jurídicos dos diversos
ministérios. – Nota-se que os assistentes jurídicos
dos Ministérios da Viação e Aeronáutica, estão
classificados no padrão L, enquanto os assistentes
jurídicos extranumerários, de outros Ministérios,
que atingem apenas o número de trinta
estão classificados, ainda, em padrões muito mais
baixos:
O SR. IVO D'AQUINO: – A emenda de V. Ex.ª
é sôbre a referência XXV?
O SR. SANTOS NEVES: – Versa sôbre a
REQUERIMENTO
referência XXXV, que corresponde a 28.
O SR. IVO D'AQUINO: – Os funcionários
Nº 154, de 1948
enquadrados na referência 28 atingem mais de mil.
O SR. SANTOS NEVES: – Quero enquadráRequeiro a retirada da emenda número 104 ao los no padrão L, que os outros assistentes jurídicos
Projeto de Lei da Câmara nº 326, de 1948, em vista já têm.
das razões dos nobres colegas Senadores Maynard
Gomes e Imas de Góes, sôbre o aumento das _____________
despesas tanto mais que queria apenas referir-me (*) Não foi revisto pelo orador.
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O SR. IVO D'AQUINO: – Há uma
subemenda.
O SR. SANTOS NEVES: – Exatamente. O
ilustre relator da Comissão de Finanças, Senador
Alvaro Adolpho, cujo trabalho eficiente e operoso
louvamos...
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Obrigado a V.
Ex.ª.
O SR. SANTOS NEVES: – ...pela dedicação
com que se entregou a fundo ao estudo dêsse
espinhoso projeto, deu como argumento para a
subemenda apresentada na Comissão de Finanças a
seguinte declaração:
"Entendemos que a emenda se justifica
pelas razões expendidas pelo seu preclaro
patrono, dada a natureza da função e a sua
importância para o serviço público. a emenda,
aliás, não exagerou a classificação que resultou
do enquadramento dos padrões em algarismos
romanos nas
novas referências numéricas
expressas em algarismos arábicos. No entanto,
para não avolumar a despesa, com o
aumento resultante, propomos a subemenda
seguinte:
Subemenda do relator.
"Os
extranumerários
mensalistas
que
desempenham as funções de assistente jurídico
na Administração Pública Federal, terão os
seus salários para referência 27 do art. 7º desta
lei".
Acontece, Sr. Presidente, que alguns
assistentes jurídicos já estão classificados pelo
próprio projeto, na referência 28; e a subemenda
oferecida pelo digno relator viria prejudicar a êstes
funcionários.
Por tôdas estas razões, solicitaria que o Sr.
Senador Alvaro Adolpho reconsiderasse o assunto e
a Casa aprovasse a emenda, rejeitando a
subemenda.
O SR. VICTORINO FREIRE (para declaração
de voto): – Senhor Presidente, pedi a palavra para
declarar que votei contra a retirada da emenda do Sr.
Senador Andrade Ramos acompanhado nesta
atitude pelos dignos colegas Evandro Vianna e
Georgino Avelino.
O SR. AUGUSTO MEIRA (para declaração de
voto): – Sr. Presidente, declaro que também votei pela

manutenção da emenda do nobre Senador Andrade
Ramos.
O
SR.
ALVARO
ADOLPHO
(para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, sinto-me
no dever de atender ao apêlo do nobre autor da
emenda nº 121, Senador Santos Neves.
Relator da Comissão, sugeri a substituição do
padrão indicado pela emenda, no correspondente ao
padrão numérico 27 exatamente para atender ao
critério de redução da despesa.
Examinando, porém, melhor o assunto,
verifiquei que certos assistentes jurídicos seriam
prejudicados se aprovada a subemenda, porque já
gozam de padrão mais elevado.
Sendo assim, concordo plenamente com a
retificação pedida pelo nobre Senador Santos Neves,
para, em vez da referência 27, dizer-se – referência 28.
O SR. SANTOS NEVES: – Bastaria que a
Casa rejeitasse a subemenda.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Então,
concordo com a retirada da subemenda, para
prevalecer a emenda. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador Alvaro
Adolpho requer a retirda da subemenda, diante das
explicações apresentada, pelo Sr. Senador Santos
Neves. Será votada, então, a própria emenda.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO, (*) (Para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, desejaria
que o honrado relator esclarecesse se tendo havido
modificação numérica das referências anteriores, a
apresentação da subemenda não obedeceu ao
critério de atualizar-se a situação dêsses
funcionários, de acôrdo com as referências vigentes.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Excelência.
tem razão.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – ...e se
não ocorrerá, por exemplo, que, ficando a referência
35, em vez de igualar-se o padrão dos assistentes
jurídicos, vamos exatamente, desigualá-lo de novo.
O SR. SANTOS NEVES: – O próprio projeto
desfaz a dúvida de V. Ex.ª o § 2º do artigo 7º dispõe
que as referências de salário instituídas no artigo 7º
corresponderão, as de 32 e 36 ao padrão 28.
Aprovada a emenda, estará mantido o padrão 28.
______________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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– A emenda não poderia conter a referência
35; deveria consignar a de nº 28.
O SR. SANTOS NEVES: – Pelo projeto a
referência corresponde ao padrão 28.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO – Quer
dizer, Sr. Presidente, que estamos em face da
seguinte dúvida: a subemenda da Comissão de
Finanças, em vez de indicar a referência 27 devia ter
indicado a 28, para que estivesse a subemenda de
acôrdo com a emenda que fala na referência 35.
A Comissão de Finanças apenas reduziu a
despesa.
Entretanto a referência 27 – como muito bem
explicou o nobre Senador Santos Neves, não
corresponde à equidade que a emenda de S. Ex.ª
pleiteia. A referência 27 está abaixo do nível
que deve ser estabelecido, por fôrça da emenda nº
121.
Pergunto apenas a V. Ex.ª, Senhor Presidente,
se é possível, votada a emenda nº 121, haver
emenda de redação para substituir a referência 35
pelo padrão 28.
Se o plenário entender que a modificação é
simplesmente de redação, – porque não é possível,
no projeto atual, falar mais em referência 33 –
poderá votar a emenda com êste esclarecimento?
(Muito bem) .
O
SR.
ALVARO
ADOLPHO
(para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, é
com grande prazer que atendo ao nobre
Senador
Aloysio
de
Carvalho,
procurando
esclarecer sua dúvida, a. respeito da questão em
exame.
O projeto, no artigo 7º, parágrafo 2º, manda
converter os antigos padrões de algarismos
romanos em algarismos arábicos, a começar de 18 a
31.
Foi, assim, preciso ajustar os antigos
algarismos romanos, que iam de "I" a "XLI", a essa
escala de valores de 16 a 31.
Pois bem. No enquadramento do padrão 27,
ficarão "XXIX" a "XXXII".
No padrão 28, ficará "XXXIII" a "XXXVI"
A
emenda
refere-se
ao
padrão
XXXV.
Evidentemente,
a
intenção
foi
atribuir a êsses extranumerários o padrão
28.
Fiz,
como
relator,
a
conversão.
Em vez de aceitar o padrão 28, fiz sub-

emenda dando o padrão 27. Como vão desaparecer
os padrões em algarismos romanos, a conversão,
segundo entendo, poderá ser feita por ocasião da
redação final, para que se tenha em conta as
considerações aduzidas pelo
nobre autor da
emenda, o eminente Senador Santos Neves.
Acredito, tenha ficado esclarecido o nobre
Senador Aloysio de Carvalho, sôbre êste caso.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - Concordo
em que a conversão seja feita mediante emenda de
redação, porque a emenda do eminente Senador
Santos Neves, cogitando da referência 35, feita a
conversão, passará para o padrão 28.
O SR. ALVARO ADOLPHO – Exatamente. A
divergência está apenas em ter o relator atribuído a
esta classe de funcionários a referência 2'7.
Atendendo ao apêlo do nobre Senador Santos Neves
e dado que, realmente, há funcionários dessa classe
na referência 28, que seriam prejudicados, entendo
que o Senado. deve aprovar a retirada da
subemenda, e votar a emenda, salientando, no
entanto, que a Comissão de Redação deverá fazer a
conversão do algarismo romano em arábicos
correspondentes, segundo a escala nova de valores.
O SR. PRESIDENTE – O Senado, ouviu os
esclarecimentos prestados pelos Srs. Senadores
Aloysio de Carvalho e Alvaro Adolpho, Relator.
Quer a emenda do Sr. Senador Santos Neves,
quer a da Comissão de Finanças, contém equívocos.
Já não existe a referência XXXV. Corresponde
ao padrão 28 e não 27, como consta da subemenda.
O Senado, se quizer aprovar a emenda, autorizará a
Comissão de Redação a corrigir a referência XXXV
para padrão 28.
Os Senhores Senadores que aprovam a
emenda, com parecer favorável, autorizando a
Comissão de Redação a fazer a correção, queiram
permanecer sentados.
(Pausa).
E' aprovada a seguinte
EMENDA
N.° 121
Acrescente-se onde, convier:
"Os
extranumerários
mensalistas
que
desempenham
as
funções
de
assistente
jurídico
na
Administração
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Pública Federal, passam a ter seus salários fixados tes do Quadro Suplementar do Ministério da
na referência número XXXV, da respectiva T.N.M.
Fazenda, tão profundamente atingido nos seus
E' declarada prejudicada a seguinte
direitos patrimoniais pela sucessão de leis e
decretos, que, a contar de 1936, vem sendo
SUBEMENDA
impostos a êstes funcionários.
Com a extinção do regime de cotas, ficaram
em situação de grande inferioridade em relação aos
À emenda nº 121.
outros que tinham maiores vencimentos. Basta
"Os
extranumerários
mensalistas
que dizer que, de 1934 até esta data, não tiveram
desempenham as funções de assistente jurídico na promoção.
Administração Pública Federal, terão os seus
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar
salários pela referência 27 do artigo 7º, desta lei".
os tímpanos):. Permita-me o nobre Senador
dizer que não é êste o momento para
E' rejeitada a seguinte
encaminhar a votação. Anunciei apenas a
votação do requerimento de S. Ex.ª em
EMENDA
que pede preferência para a emenda número
98.
Nº 113
O SR. MATHIAS OLYMPIO – Aguardarei,
então a oportunidade.
Aos quatro fiscais do Serviço de Censura de
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*)
Diversões Públicas do Departamento Federal de (pela ordem): – Sr. Presidente, consulto à,
Segurança Pública, aos quais se refere o art. 107 do Mesa, se, concedida preferência para a emenda
Decreto nº 20.493, de 24 de janeiro de 1946, caberá nº 98, fica prejudicada a de nº 42? A emenda
a gratificação de função, mensal de novecentos nº 98 mereceu parecer favorável da Comissão
cruzeiros (Cr$ 900,00), a cada um.
de Finanças; e a de número 42, teve parecer
O SR. PRESIDENTE – Vão ser votadas – contrário.
peço a atenção do Senado – diversas emendas
As duas emendas referem-se ao mesmo
referentes a oficiais administrativos do quadro assunto, variando apenas os padrões estabelecidos,
permanente do Ministério da Fazenda, adiadas para que são uns na emenda nº 42 e outros na emenda nº
esta oportunidade. Acham-se sôbre a Mesa três 98.
requerimentos de preferência. Vou submetê-los ao
Parece-me que, concedida a preferência
Senado na ordem de apresentação.
para a emenda nº 98, a sua votação prejudicará
O primeiro, do Sr. Senador Mathias Olympio, a
emenda
número
42.
Seria,
portanto,
requer preferência para votação da emenda nº 98, o interessante que o plenário pudesse saber
segundo, do Sr. Senador Evandro Viana para a as
razões
por
que
os
pareceres
são
emenda nº 71; e o terceiro, do Sr. Senador Plínio divergentes; favorável em relação à emenda
Pompeu, para a emenda nº 122.
nº 98 e contrário em relação à emenda número
Em votação o requerimento de preferência 42.
para a emenda nº 98, de autoria do Sr. Senador
O SR. PRESIDENTE – Será votada, em
Mathias Olympio.
primeiro lugar, a emenda que obtiver a
O SR. MATHIAS OLYMPIO (*) (pela ordem): preferência. Se fôr aprovada a emenda para
– Sr. Presidente, a aprovação da emenda em a
qual
o
Senado
concedeu
preferência,
debate ...
ficarão prejudicadas tôdas as que com ela
O SR. PRESIDENTE – Lembro ao nobre colidirem.
Senador que o requerimento de preferência não tem
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO – Portanto,
discussão.
a questão de ordem tem procedência.
O SR. MATHIAS OLYMPIO – Perfeitamente,
O SR. PRESIDENTE – Nêsse caso ficarão
Sr. Presidente.
prejudicadas várias emendas, inclusive a de nº 42.
Como dizia, a aprovação da emenda em Daí a razão de ter eu anunciado a votação da
debate teve apôio unânime da Comissão de Finanças. preferência. Assim o Senado irá deliberar sôbre a
E' justa compensação aos funcionários integran- preferência que vai conceder.
____________

(*) Não foi revisto pelo orador.

____________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO – Eu não
disse que as emendas são absolutamente iguais.
Chamei a atenção para o .assunto, que é o mesmo
variando, entretanto, as emendas com relação aos
padrões.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – V. Excelência
tem razão.
O SR. PRESIDENTE: – Evidentemente, se o
Senado aceitar emenda que fixe certo padrão,
aquelas que fixarem padrão diferente estarão
prejudicadas.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES (*) (pela
ordem): – Há que observar, Sr. presidente, outra
diferença entre as duas emendas: a de, nº 98, não
fez exclusão alguma ao passo que a emenda nº 42,
exclui destas alterações de padrões os cargos já
beneficiados pela Lei nº 230, de dezembro de 1947.
Precisamos, portanto examinar se a aprovação da
emenda número 98 exclue a de nº 42, ou se uma
deve completar a outra.
O Senador Aloysio de Carvalho falou
exclusivamente sôbre a conversão dos padrões que
são diferentes:não focalizou, porém, o aspecto de
ser uma das emendas restritiva e a outra ampliativa.
O SR. PRESIDENTE: – Se uma é restritiva e a
outra ampliativa, votada uma, a outra estará
prejudicada.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE: – Quem votar pela
restrição não votará pela ampliação.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Preciso
esclarecer que a escôlha da emenda nº 98,
modifica a relação de padrões ou de referências. A
redação da outra emenda ficou alterada nessa
parte.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – modificou
e
transformou
em
letras
alfabéticas
as
numerações.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Permita-me
esclarecer. Por exemplo: posso escolher, a
equiparação de padrões da emenda nº 98 com
exclusão da emenda anterior: posso estar de acôrdo
entretanto, na emenda anterior com a restrição que
na mesma se faz.
O
SR.
PRESIDENTE: – Aí Vossa
Excelência
terá
de
se
valer
do
Regimento,
que
determina
a
forma
da

votação: poderá. ser requerido o destaque para
juntar uma à outra.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES – Estou
levantando uma questão de ordem para que o
Senado possa requerer o destaque.
O SR. ATTILIO VIVACQUA (*) (pela ordem):
– Sr. Presidente evidentemente, as emendas
colidentes consideram-se prejudicadas. O que me
parece, entretanto, é que nêste momento, quando o
assunto ainda não foi debatido, não está o Senado
esclarecido sôbre a. colisão existente.
O SR. PRESIDENTE: – Já foi encerrada a
discussão e estamos na fase da votação.
O SR. ATTILIO VIVACQUA – Pediria, assim,
a V. Ex.ª declarasse, no caso de estar a emenda
prejudicada, qual a que tem preferência.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO – Vossa
Excelência permite um aparte? (Assentimento do
orador). Sou solicitado a dar preferência à emenda
nº 98. Como poderei fazê-lo sem saber se, aprovada,
prejudicará. a de nº 42. Vamos supor que eu queria
votar a favor da emenda nº 42. Como poderei votar a
de nº 98, se essa poderá prejudicar a de n.º 42?
O SR. ATTILIO VIVACQUA – O argumento de
V. Ex.ª está precisamente dentro do meu
pensamento.
Estou, apenas, sugerindo, à Mesa, que deixe o
exame das emendas prejudicadas e,proceda à
votação daquelas que mereceram preferência.
O SR. PRESIDENTE – Não cabe à Mesa esse
procedimento. Uma vez levantada a questão de
ordem esta deve ser resolvida. Por isso, anunciei o
entendimento que dei à matéria.
O SR. ALVARO ADOLPHO (*) (pela ordem):
– Sr. Presidente, deseja prestar um esclarecimento,
como relator. O nobre Senador – Aloysio de
Carvalho – parece-me – estranhou houvesse dois
pareceres, um contrário à emenda 42 e outro
favorável à emenda 98, emendas que considero
idênticas.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A
emenda nº 42 teve parecer contrário e a nº 98,
favorável.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Se V. Ex.ª
observar o texto das duas emendas encontrará,
naturalmente,
a
divergência,
porque
não
são iguais. A emenda nº 98 reproduz quase o

____________

____________

(*) Não foi revisto pelo orador.

(*) Não foi revisto pelo orador.
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mesmo texto da de nº 42, mas, nesta última, há uma
cláusula que exclui os cargos já beneficiados pela
Lei número 200, de 30 de dezembro de 1947.
V. Ex.ª poderá verificar que meu parecer
rejeitava esta emenda, e um dos meus pontos de
vista era o de que no quadro suplementar do
Ministério da Fazenda, havia grande disparidade de
tratamento entre funcionários ali admitidos, em
virtude de leis anteriores à lei nº 200. Esta última
veio subverter os quadros. A emenda 42 visa a
excluir certas categorias de funcionários, enquanto a
emenda nº 98, não. Dá ordenação lógica, razoável,
salvo o aumento da despesa.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Logo,
está prejudica a outra. A Comissão de Finanças
devia ter declarado a emenda nº 42 prejudicada,
uma vez que é favorável à emenda nº 98.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V.Ex.ª deve
atender ainda para outro argumento. E’ que a
emenda nº 42 foi examinada em primeiro lugar, e,
como já expliquei, a preocupação do relato foi
examinar o projeto, seguindo a ordem numérica dos
artigos.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Então,
compete à Mesa declarar, no momento oportuno, as
emendas prejudicadas.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Perfeitamente.
A questão de ordem, levantada pelo Sr. Senador
Mathias Olympio tem, portanto, tôda procedência.
O SR. ISMAR DE GÓES (*) (pela ordem): –
Sr. Presidente, trata-se de questão de preferência. A
emenda nº 42 beneficia mais que a emenda nº 98,
porquanto manda classificar na letra L as referências
7 a 9, isto é, em padrão muito mais elevado do que a
emenda 98. Se determos preferência à emenda nº
98 e se esta fôr aprovada, prejudicará, naturalmente,
a emenda nº 42.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aliás,
prejudicará a emenda nº 42 e muitas outras, como,
por exemplo, a emenda 44.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Parece-me
que
a
preferência
deve
ser
dada
à
mais
liberal,
porque,
prejudica___________

(*) Não foi revisto pelo orador.

da, poderíamos ainda votar a de número 98, menos
liberal.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES (*) (pela
ordem): – Sr. Presidente, o Senado precisa estar
bem atento às decisões que vai tomar. Insisto
em chamar a atenção para o fato de conter a
emenda nº 42 uma restrição de beneficio aos
funcionários atingidos pela Lei nº 200, de 30 de
dezembro de 1947.
A emenda é, por conseguinte, de caráter
restritivo, embora conceda equiparação, elevação de
referência a padrões mais elevados na sua parte
final.
A emenda nº 98 não faz restrições, não abre
exceções de qualquer espécie. E' estensiva e
abrange todos os integrantes das carreiras de
contador e oficial administrativo do quadro
suplementar do Ministério da Fazenda.
Sr. Presidente, ôntem o Senado aprovou a
emenda nº 60, ao art. 30, do seguinte teôr:
"As disposições desta lei não se aplicam aos
membros da magistratura, do Ministério Público
Federal ou do Distrito Federal, aos Ministros e
Auditores do Tribunal de Contas, pessoal dos
serviços administrativos da Câmara dos Deputados e
do Senado e dos tribunais federais e aos
funcionários de qualquer categoria, que sob qualquer
pretexto tiverem nos últimos doze meses, tido
aumentos
ou
cujos
cargos
tiverem
sido
reestruturados".
Ora, a Lei nº 200, de 30 de dezembro de 1947,
se não me engano, reestruturou diversos cargos do
Ministério da Fazenda. Cumpre, pois, à Casa
esclarecer se foi um aumento de vencimentos, ou
uma reestruturação, como ocorreu com a Lei número
200, em relação aos contadores do aludido
Ministério.
Se o Senado se inclinar pela segunda
conclusão, então teremos de evitar o choque entre a
emenda ôntem aprovada – que exclui tais
funcionários dos benefícios da elevação de padrão –
e a de nº 98, que abrange todos os funcionários
integrantes das carreiras de contador e oficial
administrativo do quadro suplementar do Ministério
da Fazenda, na elevação de padrão ou no
reajustamento de padrão às referências da nova lei.
___________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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Se a Casa não decidir desde já – e chamo
para o fato a atenção dos líderes de partidos e do
ilustre relator – como deve orientar a votação da
emenda nº 98, em colisão com a 42, e em choque
com a 60, já votadas e aprovada ôntem, teremos que
enfrentar, posteriormente, grandes dificuldades na
execução da lei.
O SR. IVO D'AQUINO: – Vamos votar a
preferência para esta emenda.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – O nobre orador
entende que a emenda nº 98 está em contradição
com a de número 60?
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Desejo fique
esclarecido o assunto, a fim de evitar choques de
interpretação.
O SR. IVO D'AQUINO: – Temos de votar o
requerimento de preferência.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Há mais de um.
O SR. IVO D'AQUINO: – Votaremos pela
ordem de recebimento.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Esta, a
questão de ordem que submeto à deliberação da Mesa.
O SR. PRESIDENTE: – Vou submeter à
deliberação da Casa o requerimento de preferência
para a votação da emenda nº 98.
Os senhores que a aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 155, de 1948
Requeiro preferência para a votação da
emenda nº 98.
Sala das Sessões, em 16 de outubro de 1948.
– Mathias Olympio.
O SR. PRESIDENTE: – Se a emenda 98 foi
rejeitada, então terão oportunidade os demais
requerimentos de preferência; se fôr aprovada, os
mesmos ficarão prejudicados.
Em votação a emenda nº 98.
O SR IVO D'AQUINO (*) (para encaminhar a
votação): – Sr. Presidente, a emenda nº 98, que
atribui novos vencimentos aos contadores e oficiais
administrativos do quadro suplementar do Ministério
da Fazenda, acarreta, na forma por que está
redigida, o aumento de despesa de Cr$
35.030.400,00.
Este cálculo foi procedido, a pedido meu, pelo
DASP.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

Devo esclarecer, ao Senado que, quando
a Comissão de Finanças deu parecer a respeito
desta emenda, não conhecia o montante da
despesa.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V Ex.ª pode
informar a importância do aumento?
O SR. IVO D'AQUINO: –E' de Cr$
35.030.400,00.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A emenda não
foi aprovada?
O SR. IVO D'AQUINO: – Foi aprovada
na Comissão de Finanças, mas êste órgão
não estava instruído a respeito do montante da
despesa.
Mandei proceder, depois, ao cálculo
mencionado – que aliás, não é arbitrário de vez que
feito em tabelas. Os cargos são em número de
1.248.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Nêsse
quadro suplementar?
O SR. IVO D'AQUINO: – Por esta emenda,
abrange 1.248 funcionários.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A
emenda se refere ao quadro suplementar, aos
contadores e oficiais administrativos.
O SR. IVO D'AQUINO: – O cálculo abrange o
quadro tal qual figura na emenda. Há outro cálculo
feito pelos interessados.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Não conheço o cálculo dos interessados.
Estou
pedindo
esclarecimentos
a
Vossa
Excelência.
O SR. IVO D'AQUINO: – Devo declarar que
entre o cálculo feito pelos interessados e o do DASP,
prefiro ficar com êste último por se tratar de
departamento técnico.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Não
contesto o cálculo feito pelo departamento
técnico. Mas. V. Ex.ª já teve oportunidade
de apresentar um cálculo fornecido pelo DASP
e o Senador Dário Cardoso apresentou outro,
também de autoria do DASP, inteiramente
diferente, apesar de versarem a mesma
matéria. No de V. Excelência a despesa era
de
36
milhões
de
cruzeiros,
enquanto
que, no apresentado pelo Senador Dário
Cardoso, era apenas de 15 milhões. Onde está a
verdade?
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Excelência está
equivocado. O DASP contestou o cálculo
apresentado pelo Sr. Senador Dário Cardoso. O
DASP manteve seu cálculo. A única reclamação que
aceitou diz respeito às emendas 71 e 95-A. Depois
de fazer novo cálculo, com elementos mais se-
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guros, reconheceu que o primeiro estava exagerado.
Tôda reclamação levada ao DASP em que
encontrasse êrro êle o confessava. No caso que
acaba de ser alegado pelo Senador Mathias
Olympio, também foi pedida revisão ao DASP e êle
confirmou seu cálculo.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – V. Excelência
me permita uma ponderação.
O SR. IVO D'AQUINO: – Com grande prazer.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – ...com relação
à Lei nº 200, tida como monstruosa
O SR. IVO D'AQUINO: – Um dos artigos
dessa Lei nº 200 é verdadeira monstruosidade, que
está perturbando até hoje, todo o serviço do
Ministério da Fazenda.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – A mensagem
do Sr. Presidente da República se reduz a oito
milhões de cruzeiros, V. Ex.ª vê que há manifesta
contradição. Através de estatística se pode provar
tudo.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Excelência vai
perdoar-me, mas está confundindo. A mensagem
solicita crédito para pagamento de diferenças e não
para o montante. O aumento resultante do artigo do
projeto que o Senado aprovou, contra o meu voto, é
de vinte milhões de cruzeiros, se não mais. A
mensagem do Sr. Presidente da República diz
respeito apenas à diferença de pagamento de
funcionários.
Sr. Presidente, de acôrdo com a orientação
que tenho seguido até agora, sou obrigado a
combater a emenda, pelo montante da despesa que
representa. Considero, mesmo, que ela subverte o
sistema adotado pelo projeto. (Muito bem).
O SR. MATHIIAS OLYMPIO (*) (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente,
respondendo ainda à arguição a que se referiu o
Senador Ivo d'Aquino, devo dizer que mesmo que
êsses vencimentos fôssem exatos, fôssem
verdadeiros, a medida aprovada ôntem, em relação
ao artigo 30, trás grande diminuição de despesa,
pois diz:
"As disposições desta lei não se aplicam aos
membros da magistratura, do Ministério Público
Federal ou do Distrito Federal, aos ministros e
auditores do Tri__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

bunal
de
Contas,
pessoal
dos
serviços
administrativos da Câmara dos Deputados e do
Senado e dos tribunais federais e aos funcionários
de qualquer categoria, que sob qualquer pretexto
tiverem nos últimos 12 meses tido aumentos ou
cujos cargos tiverem sido reestruturados".
O SR. IVO D'AQUINO: – Isso não representa
diminuição de despesa.
O SR. MATHIAS OLIMPIO: – E' diminuição.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Essa despesa já
figura no projeto aprovado.
O SR. MATHIAS OLIMPIO: – Era o que tinha
a dizer. (Muito bem).
O
SR.
ALVARO
ADOLPHO
(para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, como
relator da matéria, devo uma explicação ao Senado.
Não entro, nem posso fazê-lo, no exame do
quantum a que atinge o aumento de despesa, a que
se refere o Senador Ivo d'Aquino. Apenas quero
esclarecer que a emenda, de parte o aspecto de
ordem financeira, vem dar ao quadro Suplementar do
Ministério da Fazenda uma ordenação racional. Êsse
quadro, constituiu-se, como V. Ex.ª sabe, depois da
Lei nº 284, de 1936, justamente para comportar
funcionários que viviam sob o regime de
remuneração, isto é, que participavam de um
vencimento fixo e recebiam cotas. Eram contadores,
e oficiais administrativos.
A Lei nº 200 veio corrigir, em relação aos
contadores, uma injustiça, porquanto sofriam êsses
funcionários considerável redução no seu estipêndio
em comparação com os fornecidos pelo regime de
cotas.
No decurso da Lei nº 200 e por iniciativa
do próprio Senado, alterou-se tal regime. Em
virtude de emenda aprovada pelo Senado e
depois pela Câmara dos Deputados, incluiu-se
no Quadro Suplementar, além dos que dêle
faziam parte, os oficiais administrativos nomeados
até 1936, isto é, antes da Lei nº 284. Êsse
quadro passou a ser muito extenso; daí verificar-se
a existência, no mesmo, de funcionários percebendo
vencimento dos padrões numéricos 7 a 31,
correndo quase todo o escalonamento da
carreira.
O SR. IVO D'AQUINO: – A lei nº 200 estava
certa no art. 1º.
O
SR.
ALVARO
ADOLPHO:
–
Realmente, estava certa no art. 1º. Es-
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sa lei regulou exatamente os padrões de 26 a 31.
A emenda em votação pretende agrupar,
lógica e racionalmente, os diversos padrões
existentes no Quadro Suplementar, para serem
necessàriamente
convertidos
nos
padrões
alfabéticos, que lhes corresponderem por fôrça de lei
nova.
Como vai dar-se a conversão dos padrões
numéricos em alfabéticos, é preciso que haja
equivalência entre ambos.
A emenda do Senador Mathias Olympio,
nessa parte, no ponto de vista formal, é
muito interessante, porque dá melhor ordenação
a um Quadro Suplementar, sôbre o qual
pendem muitas controvérsias e reclamações,
e a que pertencem funcionários de várias
categorias.
O SR. IVO D'AQUINO: – Essa ordenação
pode ser feita em lei especial.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Foi êste o
sentido que dei à emenda do nobre Senador
Mathias Olympio. Dado o exame que fiz o
ano passado, quando proferi parecer sôbre o
projeto de que resultou a lei nº 200, tenho
conhecimento mais ou menos preciso da matéria;
e verifiquei que havia necessidade de, assim
como se procedeu em relação aos padrões
de 26 a 31, dar melhor distribuição e
agrupamento de padrões, quanto aos inferiores, de 7
a 25.
E' êste o sentido do parecer do relator da
Comissão. Por isso é que me manifestei a favor
da emenda. Realmente, nessa ocasião, nós
não tínhamos o correspondente à despesa. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores que
aprovam a emenda número 98, queiram ficar
sentados.
(Pausa).
Está rejeitada. Votaram contra a emenda vinte
e um Srs. Senadores.
O SR. MATHIAS OLYMPIO (pela ordem):
– Sr. Presidente, requeiro verificação da
votação.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador
Mathias Olympio requer verificação da votação.
Queiram levantar-se, os Srs. Senadores que
votaram contra a emenda.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela
ordem): – Seria mais fácil, Senhor Presidente,
inverter a ordem, isto é, que se levantassem os
que votaram a favor, pois assim ganharíamos
tempo, desde que já foram contados os que votaram
contra.

O SR. PRESIDENTE: – Tenham a bondade de
levantar-se os Senhores Senadores que votam a
favor. (Pausa).
Votaram a favor, treze Srs. Senadores.
Confirma-se a rejeição da emenda, por vinte e
um votos contra treze.
É rejeitada a seguinte:
EMENDA
Nº 98
Onde convier:
Nas carreiras de contador e oficial
administrativo do Quadro Suplementar do Ministério
da Fazenda, faça-se a conversão dos padrões
numéricos, a fim de ser restaurada a equivalência de
categorias originàriamente estabelecida, observada a
seguinte correspondência:
7e
9e
11 e
13 a
16 a
23 a

8
10
12
15
22
25

=J
=K
=L
=M
=N
=O

O SR. PRESIDENTE: – Há requerimento de
preferência para a emenda nº 71, assinado pelo Sr.
Senador Evandro Vianna. Refere-se a emenda aos
atuais oficiais administrativos do quadro permanente
do Ministério da Fazenda.
SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) (pela
ordem): – A essa emenda nº 71, Sr. Presidente, a
Comissão de Finanças apresentou sub-emenda e,
por sua vez, êsse mesmo órgão aprovou duas
emendas substitutivas da sub-emenda.
Aproveitando, Sr. Presidente, estar levantando
esta questão de ordem, lembro à Mesa que as
emendas números 112 e 122 são perfeitamente
iguais. Uma delas deve ser anulada.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Exatamente.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A
emenda 112 está na página 70 e a emenda 122, à
página 75. Esta última é de autoria do Senador Plínio
Pompeu e aquela, do Senador Francisco Gallotti. O
texto de ambas é o mesmo.
A justificação é a mesma. Apenas na da
emenda número 122 há um quadro a mais.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Excelência
pode verificar que o relator re__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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cebeu duas emendas no mesmo sentido e, por isso,
foram examinadas ao mesmo tempo.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – É
justamente o que estou dizendo. A emenda 112 ou
122, por sua vez, é substitutiva da sub-emenda à
emenda 71.
Desejava que V. Ex.ª, Sr. Presidente,
resolvesse a questão de ordem seguinte: vai ser
dada preferência à emenda 71 ou à de nº 112 da
Comissão de Finanças?
O SR. PRESIDENTE: – Uma vez requerida
preferência para uma emenda e concedida; têm que
ser votada a emenda e a sub-emenda, na mesma
oportunidade, darei preferência à sub-emenda.
Concedida preferência para a emenda nº 71,
serão votadas na mesma oportunidade, de acôrdo
com o Regimento, a sub-emenda a esta emenda,
que se encontra à página 52 e a emenda 112, da
página 70, que é reproduzida na emenda 122.
Evidentemente, as duas emendas foram feitas
pelo mesmo autor e assinadas por dois Senadores,
cada qual ignorando que o outro a houvesse
assinado. Assim, vou submeter à votação o
requerimento.
Vou submeter ao plenário o pedido de
preferência para a emenda número 71.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 156, de 1948
Requeiro preferência para a votação da
emenda nº 71, do Senador Francisco Gallotti,
aprovada unanimemente nas Comissões de Justiça
e de Finanças, que trata de reparar desigualdade de
tratamento aos oficiais administrativos do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda, os quais
ingressaram na carreira em virtude de prestação de
concurso de 1ª entrância e cujo aumento de despesa
se enquadra em limite razoável.
Justificação
Esta emenda é idêntica à de nº 74, do
Senador Vergniaud Wanderley, conforme se poderá
verificar a fls. 50 e 51, do avulso que contém o
Parecer nº 1.127, ambas aprovadas unanimemente
nas Comissões de Justiça e de Finanças.
Justifica-se
a
preferência
pelo
fato
de ser a essência da emenda diferente

de tôdas as demais, relativas ao Ministério da
Fazenda.
O parecer do ilustre relator, Senador Álvaro
Adolpho, a fls. 24, do avulso referente aos pareceres
ns. 1.002 e 1.003, não deixa dúvidas, tal a sua
clareza, quanto à justiça na aprovação da emenda nº
71 pelo Senado.
Sala das Sessões,, em 16 de outubro de 1948.
– Evandro Vianna.
O SR. PRESIDENTE: – Conforme já foi
esclarecido, a emenda 71 recebeu subemenda da
Comissão de Finanças e, posteriormente, uma
segunda que é a constante da página número 70, nº
111. Coincidindo com a de nº 122, deve ser votada,
preferencialmente a de número 112, que diz o
seguinte:
"Aos
atuais
engenheiros
do
quadro
permanente do Ministério da Fazenda, que
pertenciam ao quadro XIV – administrações
do Domínio da União, criado pela Lei nº 284,
de 28 de outubro de 1936, são estendidas as
normas da Lei nº 200, de 30 de dezembro
de 1946".
Verifico que a subemenda não prejudica a
emenda.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A de
nº 71, não. Referi-me à subemenda à emenda nº
112.
O SR. PRESIDENTE: – A Comissão,
para poder enquadrar a emenda no Regimento,
denominou-a
subemenda.
Sou
obrigado
a
apresentá-la
dessa
forma.
É
porém,
na
verdade, emenda aditiva, pois cogitando de
categoria de funcionários que a emenda não
abrangia.
Aliás, chamei a atenção da Comissão para
êsse modo de denominar a subemenda.
O SR. ALVARO ADOLPHO (pela ordem):
– Sr. Presidente, trata-se de emenda substitutiva
apresentada por um membro da Comissão de
Finanças, o Senador Vitorino Freire. Na fase da
discussão qualquer membro tem o direito de
apresentar sub-emenda.Evidentemente, tem êsse
caráter, mas corresponde a uma emenda
substitutiva, como V. Ex.ª acentuou.
O SR. PRESIDENTE: – Ontem apreciamos
tôdas
as
emendas
substitutivas.
Apenas
deixei de submeter à votação essa de
nº 112 porque não a considero substitutiva
e sim aditiva. Por isso, não foi incluída
entre as substitutivas, embora use a expressão
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"substitua-se". Houve equívoco na redação.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Peço a atenção
de V. Ex.ª para o texto da emenda:
"Ao artigo dê-se a seguinte redação:..."
Isto importa em substituição.
O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª não atendeu
bem à ordem em que estou colocando as
emendas. Foi apresentada esta emenda, à
qual a Comissão ofereceu uma subemenda –
aquela a que V. Ex.ª se refere – e depois outra
subemenda.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE: – O Regimento obrigame a colocar em primeiro logar a última subemenda.
Assim, estou lendo primeiro a emenda nº 112, aditiva
e não substitutiva, conforme se depreende de sua
própria redação.
Esta emenda não prejudica a votação da de nº
71, nem tão pouco da subemenda, porque cogita de
categoria diferente de funcionários.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Agradeço as
explicações de V. Ex.ª.
O SR. WALTER FRANCO: – A emenda nº
122 não ficará prejudicada?
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 122 é
idêntica à de nº 112, como já esclareceu o Senador
Aloysio de Carvalho.
Os Senhores que aprovam a emenda nº 112,
à pág. nº 70 do avulso, com parecer favorável,
queiram ficar sentados. (Pausa).
É aprovada a seguinte:

tou votando contra as emendas do mesmo teor, e,
em segundo, porque essa emenda ocasiona
disparidade de tratamento entre os engenheiros do
Ministério da Fazenda e os dos demais ministérios.
É, realmente, incompreensível que os engenheiros
do Ministério da Fazenda ganhem mais do que os do
Ministério da Viação, justamente aquêle em que o
serviço de engenharia é especializado.
Por estas razões, votei contra a emenda.
(Muito bem).
É declarada prejudicada a seguinte:
EMENDA
Nº 122
71.

Substitua-se pela seguinte a subemenda nº

Art. Aos atuais engenheiros do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda, que
pertenciam ao Quadro XIV – Administrações do
Domínio da União, criado pela Lei nº 284, de 28 de
outubro de 1936, são estendidas as normas da Lei nº
200, de 30 de dezembro de 1946.
O SR. IVO D'AQUINO (*) (para declaração
de voto): – Desejo fique declarado em ata
Sr. Presidente, que votei contra a emenda
por dois motivos: em primeiro lugar porque es-

Art. Aos atuais engenheiros do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda, que
pertenciam ao Quadro XIV – Administrações do
Domínio da União, criado pela Lei nº 284, de 28 de
outubro de 1936, são estendidos as normas da Lei nº
200, de 30 de dezembro de 1946.
O SR. PRESIDENTE: – Emenda nº 71. A esta
emenda foi apresentada a seguinte subemenda:
"Aos atuais oficiais administrativos do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda que
ingressarem na carreira por nomeação ou
transferência, mediante concurso de primeira
entrância para empregos de Fazenda, e aos atuais
engenheiros do mesmo Quadro efetivos, extendiamse as normas da Lei número 200, de 1947."
Evidentemente,
a
parte
relativa
aos
engenheiros está prejudicada pela votação da
emenda nº 112.
O SR. IVO D'AQUINO (*) (para encaminhar a
votação): – Sr. Presidente, há dias passados fiz uma
exposição no Senado a respeito do montante de
certas emendas. Esta exposição consta dos anais da
Casa e foi publicada pela maioria dos jornais
cariocas. Disse, então, que as emendas ns. 71 e 95A, conjuntamente, acarretavam o aumento de
despesas de 63 milhões de cruzeiros.
Os
interessados
trouxeram-me
outra
exposição, alegando que o aumento não atingia
essa quantia e referia-se a duas emendas
conjuntamente. De acôrdo com a orientação que to-

__________________

__________________

EMENDA
Nº 112
71:

Substitua-se pela seguinte a subemenda nº

(*) Não foi revisto pelo orador.

(*) Não foi revisto pelo orador.
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mei, enviei ao Departamento Administrativo do
Serviço Público o referido documento para ser
revisto o cálculo. O o anterior, conferido por àquêle
Departamento, foi julgado errado, porque, de fato na
estimativa
haviam
entrado
elementos
não
computados na emenda. Quanto à emenda nº 71, o
Departamento fêz a estimativa de oito milhões de
cruzeiros; e quanto à 95-A, a de dois milhões de
cruzeiros.
Como se vê, pela revisão do cálculo do
Departamento Administrativo do Serviço Público, a
estimativa total é de dez milhões de cruzeiros. A
anterior fôra de sessenta e oito milhões.
É minha obrigação informar o Senado a
respeito dêsse cálculo, como sempre tenho feito.
Retifico, portanto, a exposição anterior, baseada,
aliás, nas próprias informações daquêle órgão.
Portanto a estimativa dessa emenda não é a
constante da minha anterior justificação, mas de oito
milhões de cruzeiros. Não se trata de cálculo
absolutamente rigoroso – que no momento não pode
ser feito – entretanto, mais acertado que o de
sessenta e oito milhões de cruzeiros.
Essa, Sr. Presidente, a informação que
desejava fornecer. (Muito bem).
O SR. PLÍNIO POMPEU (pela ordem): – Sr.
Presidente, penso que V. Ex.ª está equivocado. A
emenda 71 não prejudica a outra, mas, extende a
todos os engenheiros os benefícios da anterior. A de
nº 112 refere-se, apenas, aos nomeados pela lei
284, de 28 de outubro de 1936. Teve como objetivo
corrigir injustiças praticadas contra os engenheiros
dos órgãos administrativos. Entretanto, aquêles
pertencentes à União, ficaram fora do alcance da lei.
A emenda 11 abrange a todos e tem, portanto,
âmbito mais amplo que a anterior.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Está em
votação a emenda, ou sub-emenda?
O SR. PLÍNIO POMPEU: – Refiro-me à
emenda, porque o aumento da subemenda 71 é
muito maior.
O SR. PRESIDENTE: – Na justificação da
emenda 122, que coincide com a de nº 112, há a
seguinte declaração:
A sub-emenda apresentada à emenda 71, e
aceita pela Comissão de Finanças desta Casa, visa,
no que diz respeito aos engenheiros dos ministérios,
extender a todos aqueles funcionários per-

tencentes ao quadro permanente, os benefícios da
lei nº 112".
A
emenda
aprovada
foi,
portanto,
fundamentada, justamente, com a argumentação que
V. Ex.ª acaba de fazer, razão pela qual considerei
prejudicada a anterior. O projeto declara
precisamente isso. A justificação baseia-se no
mesmo argumento expendido por V. Ex.ª, com o
fundamento de não estar prejudicado.
O SR. PLÍNIO POMPEU: – Vossa Excelência
não submeteu à votação a sub-emenda?
O SR. IVO D'AQUINO: – A subemenda na
parte prejudicada, é igual à emenda.
O SR. PRESIDENTE: – Foi aprovada a
emenda nº 112; referente aos atuais engenheiros do
quadro permanente dos Ministérios. A emenda 71
reporta-se igualmente aos atuais engenheiros do
mesmo quadro.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Nomeados
atualmente.
O SR. PRESIDENTE: – Nesta parte, a
emenda se me afigura perfeitamente idêntica à
aprovada.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, estou
com a mesma dúvida do nobre Senador Plínio
Pompeu.
A emenda nº 112, diz respeito aos atuais
engenheiros do Quadro Permanente do Ministério da
Fazenda, mas com cláusula restritiva.
"... que pertenciam ao Quadro XIV –
Administrações do Domínio da União, criado pela Lei
nº 284, de 28 de outubro de 1936, são estendidas
as normas da Lei nº 200, de 30 de dezembro de
1946".
Por conseguinte, o beneficio estende-se
àqueles que pertenciam ao quadro criado pela Lei nº
284.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – A Lei número
200, referia-se apenas a engenheiros.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A emenda
nº 71 extende o benefício aos atuais engenheiros do
mesmo quadro. Não faz restrição.
O SR. PRESIDENTE: – Atenda V. Ex.ª para o
seguinte: O autor da remenda nº 112, aprovada,
assim a justifica.
"A
sub-emenda
apresentada
à
emenda
71,
e
aceita
pela
Comis-
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são de Finanças desta Casa, visa no que diz
respeito aos engenheiros do Ministério da Fazenda,
a estender a todos aquêles funcionários,
pertencentes ao Quadro Permanente, as normas da
Lei nº 200".
Parece que na emenda nº 112, estão incluídos
todos os engenheiros.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A
justificação não está bem clara. Apreciei o texto da
emenda.
Diz a justificação, mais adiante:
"A medida deveria limitar-se apenas,
tal como na emenda que aqui se apresenta,
à extensão daquelas normas aos engenheiros
que em 1936, quando foi promulgada a
Lei nº 284, que reajustou os quadros do pessoal
civil da União, integravam o então quadro
XIV, pouco mais tarde transformado em quadro
XIII".
Da própria justificação se verifica que a
subemenda extende a todos os engenheiros do
Quadro Permanente daquêle Ministério os benefícios
da Lei nº 200. Esclarece, mais adiante, que
deveria
ela
restringir-se
aos
engenheiros
pertencentes ao quadro em 1936, quando foi
promulgada a Lei nº 284 que reajustou o pessoal
civil da União que integrava o quadro XIV, hoje
XIII. Isso me faz sentir que a sub-emenda à
emenda nº 71 é ampliativa; e, sendo ampliativa,
adianto, desde logo, que não lhe darei meu voto.
(Muito bem).
O SR. ALVARO ADOLPHO (pela ordem):
– Sr. Presidente, estou inteiramente de acôrdo
com o Sr. Senador Ribeiro Gonçalves. Entendo
– e foi êsse o pensamento do relator quando
aceitou a emenda nº 112 – que a sub-emenda
prejudica a emenda 71. Os novos favores da Lei
de Reajustamento deviam estender-se, apenas;
aos 25 engenheiros, cuja situação é anterior à
Lei 284.
O Senado, tendo aprovado a emenda
considera prejudicada a subemenda da emenda nº
71.
O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª considera
prejudicada a subemenda no que se refere aos
engenheiros?
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Entendo que
está prejudicada.
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador
Ribeiro Gonçalves, também considera a sub-emenda
prejudicada?
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Julgo
que
a
sub-emenda
amplia
os
favores

concedidos na emenda. Por isso, não lhe darei meu
voto.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Também
votarei contra, no caso de V. Ex.ª Sr. Presidente, não
a considerar prejudicada.
O SR. PRESIDENTE: – É possível facilitar a
votação. Votaremos na sub-emenda o destaque da
expressão – "os atuais engenheiros".
Os Senhores Senadores que aprovam a subemenda à emenda nº 71, com destaque das palavras
– "aos atuais engenheiros" – queiram permanecer
sentados. (Pausa).
O SR. IVO D'AQUINO (para declaração de
voto): – Sr. Presidente, desejo declarar que votei
contràriamente à subemenda.
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser votado o
destaque.
O SR. IVO D'AQUINO (*) (para encaminhar a
votação): – Sr. Presidente; aprovado o destaque das
palavras "atuais engenheiros", verifica-se que a
emenda amplia a anteriormente aprovada. Sou
contrário a esta parte, aliás, por motivos lógicos,
pessoais, porque também fui contrário a outras.
Penso que o Senado deve rejeitá-la, porque
além de conceder favor, amplia o texto primitivo.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores
Senadores que aprovam a inclusão, no texto da
emenda, da expressão – "aos atuais engenheiros do
mesmo quadro" – queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
Está rejeitada.
A emenda nº 71 ficou prejudicada no tocante
ao artigo que modificava; parágrafo, porém, não está
prejudicado. Diz:
"O Serviço do Pessoal do Ministério da
Fazenda apostilará os títulos de nomeação dos
funcionários atingidos por êste artigo".
O SR. ARTHUR SANTOS (pela ordem): – Sr.
Presidente, não há número no plenário para
prosseguimento da votação.
O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador tem
razão. Diante da falta de número, vou levantar a
sessão. Designo para a de segunda-feira próxima,
18 do corrente, a seguinte:
ORDEM DO DIA
única,

Continuação da
do
Projeto

__________________

votação em discussão
de
Lei
da
Câ-

(*) Não foi revisto pelo orador.
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mara nº 326, de 1948, que reajusta vencimentos e
salários do pessoal civil e militar da União. (Com
emendas de plenário e das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças e pareceres das
mesmas comissões sob ns. 1.002, 1.127 e 1.003).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 168, de 1948, que, autoriza a abertura, pelo
Ministério da Fazenda, do crédito especial de Cr$
40.000.000,00 para financiamento do excedente do
consumo nacional da borracha. (Com pareceres
favoráveis ns. 1.109 e 1.110, respectivamente, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças,
o 1º com emenda).
Levanta-se a Sessão, às 13 horas e 10 minutos.
TRECHO DA ATA DA 144ª SESSÃO EM 15 DE
OUTUBRO DE 1948, QUE SE REPRODUZ POR
TER SAÍDO COM INCORREÇÕES
O SR. PRESIDENTE: – Antes de continuar a
votação das emendas, devo submeter à deliberação
do Senado, requerimento do Senhor Senador Ivo
d'Aquino no sentido de ser convocada sessão
extraordinária para amanhã, às 10 horas, caso não
seja concluída, na presente, a votação dêste projeto.
Os Senhores Senadores que aprovam o
requerimento, queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
É aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 153, de 1948
Requeiro
a
realização
de
sessão
extraordinária para amanhã, sábado, às dez horas, a
fim de ser concluída a votação do Projeto de Lei da
Câmara nº 326, de 1948.
Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1948.
– Ivo d'Aquino.
DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR
SENADOR DARIO CARDOSO NA SESSÃO DE 15
DE OUTUBRO DE 1948
O SR. DARIO CARDOSO (para encaminhar
a votação): – Sr. Presidente, vou contestar as
afirmações do nobre Senador Ivo d'Aquino apenas
no tocante ao aumento de despesas que, segundo
afirmou S. Ex.ª, acarretará a aprovação da emenda
por mim apresentada.
S. Ex.ª não está com a razão, quando
afirma
que
a
elevação
do
padrão

inicial dos vencimentos dos médicos, da letra I, para
a letra K, importará na promoção de todos os outros
médicos.
Contesto essa afirmativa de Sua Excelência,
porquanto a reestruturação, ou melhor, o início da
carreira partindo da letra K, trará, como
conseqüência, apenas a elevação ou promoção dos
médicos que estão colocados nas letras I e J, para a
letra K. Daí por diante, as promoções se farão de
letra a letra, à medida que se abrirem vagas nos
postos superiores, e de acôrdo com a legislação
vigente.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não há
criação dum só cargo.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Se V.
Ex.ª criar cargos até a letra O, como não haverá
vagas? A primeira coisa que os interessados irão
fazer será pleitearem suas promoções. V. Ex.ª,
então acredita, que criados os cargos até a
letra O, os interessados se conformarão em ficar na
letra K?
O SR. DARIO CARDOSO: – A carreira já
existe e vai da letra I à letra O. Existem, atualmente,
um médico nessa letra, 8 na letra N; 31 na letra M;
42 na letra L; 82, na letra K; 35 na letra J e 85 na
letra I.
O
SR.
RIBEIRO
GONÇALVES:
–
Vossa Excelência não está contando os
extranumerários.
O SR. DARIO CARDOSO: – A carreira existe.
Explicarei
posteriormente
a
questão
dos
extranumerários. O que nêste momento pretendo é
apenas demonstrar que a carreira de médicos já
existe.
Ela existe e continuará com a mesma
estruturação; apenas o pôsto inicial que corresponde
à letra I, passará a corresponder à letra K.
Daí por diante, as promoções se farão, como
afirmei, à medida que ocorrerem vagas nos
postos superiores, de acôrdo com a legislação
vigente.
Ocorrerá, apenas, em relação à letra K,
que seus atuais ocupantes terão preferência
nas primeiras promoções, pois contarão a
antiguidade nessa classe, desde a época em
que a ela foram promovidos, ao passo que
os ocupantes das letras I e J só a contarão
a partir da vigência da lei que estamos
votando, desde que seja aprovada a emenda ora em
exame.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª
está
contando
com
os
extranumerários.
Só
essa
categoria
de
funcionários
au-
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menta a despesa em três milhões setecentos mil
cruzeiros.
O SR. DARIO CARDOSO: – Chegarei lá, e
mostrarei que V. Ex.ª não tem razão.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª
permite um aparte? (Assentimento do orador) – A
causa que V. Ex.ª defende é tão justa que, no Distrito
Federal, os médicos acabam de ser classificados
dessa maneira, em lei sancionada pelo Sr. Prefeito,
que é muito exigente a este respeito, como nos tem
sido dado observar, pelos vetos vindos ao Senado.
Êste regulamento serve para provar que o projeto
corresponde perfeitamente às justas aspirações da
classe médica.
O SR. DARIO CARDOSO: – Abstive-me de
focalizar a questão, do ponto de vista da justiça da
emenda número 69, porque esta é evidente. Não
podemos deixar de reconhecer que os médicos
percebem atualmente vencimentos irrisórios, idênticos
aos dos enfermeiros e, não raro, aos dos porteiros e
contínuos das repartições em que trabalham.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não nego a justiça da
medida. Apenas chamo a atenção para o aumento de
despesa que ocasionará.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Fala-se aqui
apenas na despesa. Todavia, não esqueçamos que a
economia brasileira repousa no trabalho dêsses
homens. Sem médicos, sem engenheiros, sem
agrônomos não haverá progresso. E tôda essa gente
ganha miseràvelmente. Há médicos que vão
diàriamente à Escola de Agronomia, no quilômetro 47,
e percebem, apenas 1.200 cruzeiros por mês. Isso é
uma verdadeira afronta à classe médica!
O SR. IVO D'AQUINO: – Votarei uma lei
especial reestruturando a carreira de médico. Não
concordo, porém, em que se vote às cegas, e num
projeto desta natureza se pretenda reestruturar uma
carreira.
O SR. DARIO CARDOSO: – Vossa Excelência
está sendo contraditório. Ora afirma que o aumento
subirá a determinada cifra, ora que estamos votando
às cegas. Daí conclui-se que V. Ex.ª não está
exatamente a par da situação decorrente da
aprovação da emenda.
O SR. IVO D'AQUINO: – Quando digo que não
posso votar às cegas, refiro-me à reestruturação da
carreira, que não pode ser feita sem sabermos das

funções daquêles que as estão desempenhando.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª se
está baseando em dados capciosos, pois a
informação que lhe foi fornecida é que êsses
médicos passarão da letra K para O.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª
está equivocado. Não passam da letra K para O.
A carreira inicia-se na letra I. O cálculo é feito
pelo Departamento Administrativo do Serviço
Público.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Que é
sempre contra o funcionário público.
O SR. DARIO CARDOSO: – Vou retomar o fio
de minha argumentação, para demonstrar que o
aumento não atinge à cifra a que se referiu o
Senador Ivo d'Aquino em seu brilhante discurso.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Atente-se
para os aumentos que terão os diretores do D. A. S.
P.
O SR. DARIO CARDOSO: – A despesa com o
aumento para os médicos, segundo o projeto vindo
da Câmara, atinge a soma de Cr$ 38.124.000,00. A
minha emenda, no caso impõe as promoções a que
se referiu o Senador Ivo d'Aquino, elevaria essa cifra
para Cr$ 52.185.240,00 com um acréscimo, portanto
de Cr$ 14.061.000,00. Como, porém, nenhuma
promoção dela decorrerá, além da elevação para a
letra K dos vencimentos dos que ora estão
classificados nas letras I e J, êsse acréscimo será
apenas de Cr$ 9.686.880,00, segundo os dados que
me forem fornecidos e que não tenho razão para pôr
em dúvida.
O SR. IVO D'AQUINO: – Então, V. Ex.ª
acredita que, uma vez estabelecida a nova
classificação, os interessados deixarão de pleitear,
imediatamente, a promoção?
O SR. DARIO CARDOSO: – Só haverá
promoções se houver vagas. Abertas estas, é natural
e humano que pleiteiam os de padrões inferiores o
acesso aos superiores.
O SR. IVO D'AQUINO: – Mas V. Ex.ª abrirá as
vagas, com sua emenda. A carreira de médico,
atualmente, vai de K a O?
O SR. DARIO CARDOSO: – Não; atualmente
inicia-se em I e termina em O.
O SR. IVO D'AQUINO: – Então não é de K a
O!
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O SR. DARIO CARDOSO: – A carreira será,
apenas, encurtada, desaparecendo dois padrões
inferiores. Estabelecer-se-á como inicial a letra K. A
emenda fixa o mínimo nêsse padrão e o máximo na
letra O.
O SR. IVO D'AQUINO: – VV. Ex.as não
redigiram dessa forma; incluíram sim, todos os
médicos da letra K a O, contando os extranumerários.
O SR. DARIO CARDOSO: – Fixei os limites da
carreira. O D.A.S.P., ao prestar informações ao nobre
Senador Ivo d'Aquino, incluiu, nos seus cálculos, as
despesas com farmacêuticos, veterinários e
agrônomos.
A minha emenda não equipara – não se deve
fazê-lo – os vencimentos de médicos aos de
farmacêuticos e veterinários.
O SR. IVO D'AQUINO: – Nêste ponto, estou de
acôrdo com V. Ex.ª. Estando pelo mais, não posso
deixar de estar pelo menos.
O SR. DARIO CARDOSO: – O D.A.S.P.
chegou ao montante de 62 milhões de cruzeiros,
incluindo os veterinários, os farmacêuticos, os
dentistas e outros profissionais.
O SR. IVO D'AQUINO: – É evidente, aliás, já
expliquei, em minha exposição, que, quanto aos
médicos, o acréscimo era, apenas, de 33 milhões.
O SR. DARIO CARDOSO: – Para chegar,
porém, a êste resultado, o D.A.S.P. subverteu
completamente a carreira. Colocou 340 médicos no
último padrão, o 31, e deslocou quase todos para
outro padrão, quando a emenda nenhuma deslocação
impõe. Ela sòmente, transfere os das letras I e J para
o padrão K.
O
SR.
HAMILTON
NOGUEIRA:
–
Perfeitamente.
O SR. DARIO CARDOSO: – A emenda diz
respeito a 85 médicos de padrão I e a 135 de padrão
J, os quais serão promovidos ao padrão K e somados
a 82 já existentes nessa letra. A promoção, portanto,
será apenas de 217 médicos que passarão das letras
I e J para letra K.
O SR. IVO D'AQUINO: – Qual o aumento de
despesa, segundo os próprios interessados?
O SR. DARIO CARDOSO: – A despesa prevista
na emenda, ou seja decorrente do aumento do número
de médicos do padrão K, em virtude da elevação dos
atualmente classificados nas letras I e J, atingirá a

importância de 9 milhões de cruzeiros.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª me
desculpe, mas tenho aqui outro cálculo estimando o
aumento da despesa em 14 milhões. Os próprios
interessados já o confessaram.
O SR. DARIO CARDOSO: Isto prevendo as
promoções. A emenda, porém, não as impõe.
O SR. IVO D'AQUINO: – É claro. V. Ex.ª
acha que não quererão ser promovidos?
O SR. DARIO CARDOSO: – Mas, as
promoções só se farão nos termos da legislação
vigente e ficarão condicionadas à existência de
vagas, conforme já afirmei.
O SR. IVO D'AQUINO: – Veja V. Ex.ª,
entretanto, que os próprios interessados confessam
que o montante será de 14 milhões, e não de 9
milhões.
O SR. DARIO CARDOSO: – Êles trouxeram
os cálculos, de acôrdo com dados fornecidos
pelo próprio DASP, mostrando que, se houvesse
promoção de uma letra subiria a 14 milhões;
todavia, sem a promoção, isto é, apenas com
a elevação dos padrões I e J para K, o aumento
será apenas de 9 milhões e 600 e poucos mil
cruzeiros.
Há pouco o eminente Senador Hamilton
Nogueira lembrou a reestruturação do quadro de
médicos da Prefeitura, ontem sancionado pelo
Senhor Prefeito Municipal.
O SR. IVO D'AQUINO: – Mas em lei especial.
O SR. DARIO CARDOSO: – Perfeitamente.
Vou tirar dessa lei um argumento em prol do que
venho sustentando em relação à emenda em
discussão.
O SR. IVO D'AQUINO: – Se vier uma
lei especial nêsse sentido, votarei a favor. A
finalidade dêste projeto não é reestruturar carreiras,
mas aumentar vencimentos existentes. Aliás, o
Poder Executivo devia tê-lo feito em dois ou três
artigos.
O SR. DARIO CARDOSO: – O artigo 2º da
Lei ontem sancionada pelo Sr. Prefeito do Distrito
Federal, diz o seguinte:
"O enquadramento dos atuais ocupantes
efetivos da carreira nas classes constantes desta lei
em vigor, com exceção dos atuais ocupantes efetivos
da classe J, que possam automàticamente, à clas-
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se K, devendo em tal sentido os seus títulos ser
convenientemente apostilados".
E o parágrafo primeiro assim dispõe:
"Os atuais ocupantes da classe K terão
preferência, nas promoções à classe L, sôbre os
atuais ocupantes da classe J".
Isto será justamente o que ocorrerá se fôr
aprovada a minha emenda:
Alterada a carreira, do modo que tenha
comêço no padrão K, os ocupantes dos padrões I e J
serão automàticamente elevados àquêle e se
somarão aos seus atuais ocupantes, ficando, porém,
os seus atuais titulares com preferência para as
futuras promoções, pois contarão a antiguidade na
classe, desde a data em que a ela chegaram,
enquanto que os classificados nessa letra, em
virtude da emenda, só a partir da vigência desta lei
ora em elaboração começarão a contar tempo na
referida classe ou padrão.
O SR. PINTO ALEIXO: – Aliás, a Prefeitura do
Distrito Federal acaba de tomar essa providência em
decreto ontem sancionado.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – O que é justo.
O SR. DARIO CARDOSO: – Senhor
Presidente, antes de terminar, devo declarar que o
DASP, ao fazer os cálculos, efetuou promoções
baseadas não sei em que lei ou princípio,
subvertendo o quadro existente, quando a emenda
não impõe promoções. Prescreve, apenas, que o
início da carreira se verifique na letra K. Devo
chamar a atenção do Senado para o seguinte: há
pouco foi aprovada uma emenda pela qual o quadro
de inspetores do ensino secundário ficará
estruturado da letra K a O, tal como proponho para
os médicos.
O SR. IVO D'AQUINO: – Votei contra a
proposição.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Excelência
está enganado. A emenda não se referia a
inspetores do ensino secundário.
O SR. DARIO CARDOSO: – Vossa Ex.ª tem
razão; houve equívoco de minha parte. Trata-se de
professôres do ensino secundário e não de
inspetores.
Não devemos, porém deixar de reconhecer
que a função de médico não é inferior à de professor
do ensino secundário.

O SR. IVO D'AQUINO: – Os professôres do
ensino secundário fazem concurso. São cargos de
provimento por concurso, e que é um pouco
diferente. Sou contra a emenda, sobretudo porque
não estabelece distinção na função de médico. Há os
que trabalham jull-time e os que trabalham horas
apenas. Aliás, repito, a reestruturação da carreira
deve ser regulada em lei especial. Como se
pretende, serão praticadas grandes injustiças,
porque médicos, que trabalham duas ou três horas,
serão reestruturados em igualdade de condições
com os que se dedicam full-time, com seis ou oito
horas de serviço diário, alguns dêstes percebendo
ordenados miseráveis.
O SR. DARIO CARDOSO: – Vossa Ex.ª não
tem razão, porque os médicos-funcionários estão
sujeitos ao Estatuto dos Funcionários Públicos, que
lhes estipula trinta e três horas semanais de serviço.
Se em determinados locais ou ministérios, não
trabalham o tempo determinado por lei, será em
razão da natureza do serviço, ou por mera tolerância.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Excelência está
equivocado. É disposição de muitos regulamentos.
Na Saúde Pública, por exemplo, há médicos que
fazem tempo integral, enquanto outros, em certas
especialidades, trabalham apenas três ou quatro
horas, quando não duas.
O SR. DARIO CARDOSO: – Isto, co. Há
especialidades que assim o de acôrdo com a
atividade do médiexigem.
O SR. IVO D'AQUINO: – Muitas vêzes a
organização do serviço não exige tempo integral. No
entretanto, Vossa Ex.ª os quer reestruturar com os
mesmos vencimentos, o que é uma injustiça; não
está certo. Só uma lei especial deve dispôr sôbre o
assunto, e, ainda, ser completada por um
regulamento.
O SR. DARIO CARDOSO: – Vossa Ex.ª não
tem razão.
O SR. IVO D'AQUINO: – Assim, Vossa Ex.ª
está legislando no escuro.
O SR. DARIO CARDOSO: – Pelo fato de um
regulamento exigir maior número de horas de trabalho
de certos médicos do que de outros, de acôrdo com as
respectivas funções, não devem êles perceber
vencimentos diferentes, êstes devem variar de acôrdo
com a natureza e responsabilidade das suas funções.
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O SR. IVO D'AQUINO: – Como não?
O SR. DARIO CARDOSO: – Há médicos
que
exercem
sua
atividade
em
serviços
perigosos...
O SR. IVO D'AQUINO: – Isto é outra coisa.
O SR. DARIO CARDOSO: – ...pondo-se em
contacto com portadores de moléstias repelentes e
contagiosas.
O SR. IVO D'AQUINO: – Êstes não
trabalham menos tempo pelo fato do serviço
ser perigoso. Nos centros de saúde, V. Ex.ª
verá, que em certas especialidades, como a
oftalmologia, a otorinolaringologia e outras, os
médicos não trabalham tempo integral, porque
não precisam trabalhar sob êsse regime, ao
passo que, em outros serviços, o tempo dêles é
integral.
O SR. DARIO CARDOSO: – Aqui é que se
encontra a discordância dos nossos pontos de
vista. O padrão mínimo estabelecido pela emenda
não obriga com a diversidade das funções nem com
a disparidade das horas de trabalho, mesmo
porque, em tôdas as carreiras, existe, nem poderá
deixar de existir, o padrão inicial. A emenda apenas
estabelece que êsse padrão, mínimo ou inicial, seja
para os médicos o correspondente à letra K. A
diversidade de vencimentos, dentro dos limites da
carreira, decorrerá naturalmente da natureza do
trabalho de cada um.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª me
desculpe, mas a carreira não permite diferenciação
de funções. O funcionário é promovido de acôrdo
com a letra sem atenção à função que está
exercendo.
O SR. DARIO CARDOSO: – Não
permite diferenciação no sentido da natureza das
funções, mas dentro de cada carreira há
diferenciação no tocante ao aumento ou diminuição
do horário de trabalho, das responsabilidades do
cargo, etc. Se não houvesse diferenças, no que
respeita ao exercício das funções, não poderia haver
diferença de vencimentos e desapareceriam as
carreiras.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Pondero ao nobre Senador que está
esgotado o tempo de que dispunha.
O SR. DARIO CARDOSO: – Eram estas.
Sr. Presidente, as considerações que tinha a
fazer, devendo ponderar ainda que, no tocante
aos extranumerários, afigura-se-me desarrazoada a
argumentação
do
nobre
líder
da
maio-

ria, porquanto a emenda visa a estabelecer os limites
mínimo e máximo da carreira de médicos e os
extranumerários não se integram nela. (Muito bem).
TRECHO DO DISCURSO PRONUNCIADO
PELO SR. SENADOR ANDRADE RAMOS, NA
SESSÃO DE 12 DE OUTUBRO DE 1948.
QUE SE REPRODUZ, POR TER SIDO PUBLICADO
COM INCORREÇÕES
Nosso ardoroso poeta Castro Alves, no seu
conhecido poema o Livro e a América, celebra, em
ricos versos, a descoberta dêste Novo Mundo. Não
nos podemos privar de recordar, nêste dia, que
estamos celebrando, da estrofe que só por ela revive
a grande epopéia que o intérprete navegador
genovês foi o iniciador:
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR ARTHUR SANTOS, NA SESSÃO DE 14
DE OUTUBRO DE 1948.
QUE SE REPRODUZ, POR TER SIDO PUBLICADO
COM INCORREÇÕES
O SR. ARTHUR SANTOS (*) (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, o que
se dá é o seguinte: Essa emenda tem a mesma
redação de uma outra, de autoria do Sr. Senador
Olavo Oliveira, de sorte que quando emiti parecer, fílo tendo ambas em vista. Posso mesmo adiantar que
o parecer foi favorável, porque a emenda viza a dar
um critério à compreensão do que seja maioria
absoluta, que, pelo projeto é a constituída pela
maioria absoluta dos membros desimpedidos da
Assembléia. A Comissão, porém foi favorável à
emenda que considera maioria absoluta a metade
mais um da totalidade dos membros da Assembléia.
Vou ler o parecer sôbre a emenda do nobre
Senador Olavo Oliveira, que trata do mesmo assunto.
O SR. PRESIDENTE: – Acredito que a
emenda a que V. Ex.ª se refere seja a de nº 12,
constante da página 2 do avulso.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Perfeitamente.
Vou ler o parecer:
"Com irrespondível justificação, a emenda nº
12 manda suprimir o parágrafo único do art. 80, por
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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entender que é invariável na tradição de nosso
direito constitucional o conceito de maioria absoluta,
como quorum constituído de metade e mais um do
número total dos membros do corpo legislativo".
A Comissão aceitou a emenda no sentido de
considerar maioria absoluta o quorum constituído da
metade mais um da totalidade dos membros do
corpo legislativo.
V. Ex.ª, pois, Sr. Presidente, anunciou muito
bem que o parecer é favorável. São, aliás, duas
emendas equivalentes.
PARECERES QUE SE REPUBLICAM VISTO
TER SAÍDO TROCADO O NÚMERO DO PROJETO
DE LEI DA CÂMARA A QUE OS MESMOS SE
REFEREM.
PARECER
Nº 1.146, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 151, de 1948.
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho.
O Projeto de lei nº 507-1948, da Câmara dos
Deputados, incorpora três parágrafos ao artigo 301
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto nº 5.452, de 1 de maio de 1943.
Como se sabe, o artigo 301 da Consolidação
veda o trabalho no sub-solo aos menores de vinte e
um anos e aos maiores de cinqüenta anos.
A alteração agora preconizada, pelo acréscimo
dos referidos parágrafos, é no sentido de:
a) permissão do trabalho no sub-solo aos
maiores de dezoito anos, até vinte e um anos,
mediante autorização médica, observadas condições
de robustez física e normas de higiene e segurança
do trabalho. Da permissão são, entretanto, excluídas
certas modalidades de trabalho, especificadas,
desde que o menor não tenha prévio estágio de
preparo profissional (§ 1º);
b) permissão aos alunos das escolas de
aprendizagem de mineração, durante o curso e
depois de habilitados com a carta de oficio, das
tarefas proibidas na forma do item anterior;
c) aproveitamento em serviços auxiliares,
na
superfície,
dos
menores

de dezesseis a dezoito anos, incompletos, estranhos
às escolas de aprendizagem, a critério da autoridade
competente em higiene e segurança do trabalho.
Do ponto de vista constitucional, nada há
a opôr. O artigo 157 da atual Constituição inclui,
entre os preceitos a que devem obediência a
legislação do trabalho e a de previdência social, a
proibição do trabalho a menores de quatorze anos. A
modificação proposta não ofende essa norma,
porquanto fixa em dezesseis anos o limite mínimo de
idade, e ainda assim para serviços auxiliares, na
superfície, estabelecendo, outrossim, condições e
restrições, quanto à saúde individual e à natureza
das tarefas, que bem se conciliam com o outro
mandamento constitucional, relativo à higiene e
segurança do trabalho, constante do item 8 do
mesmo artigo.
Sôbre a necessidade ou vantagens da
alteração proposta dirá a Comissão de Trabalho e
Previdência Social.
Sala da Comissão, em 31 de agôsto de 1948.
– Waldemar Pedrosa, Presidente. – Aloysio de
Carvalho, Relator. – Lucio Corrêa. – Olavo Oliveira. –
Etelvino Lins. – Arthur Santos. – Ferreira de Souza. –
Vergniaud Wanderley.
PARECER
Nº 1.147, de 1948
Da Comissão de Trabalho e Previdência
Social, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 151, de
1948.
Relator: Sr. Hamilton Nogueira.
O Projeto de Lei nº 507-1948, da Câmara dos
Deputados, resultou de uma mensagem do Sr.
Presidente da República, solicitando ao Congresso o
acréscimo de três parágrafos ao artigo 301 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943.
Acompanha a mensagem uma exposição de
motivos do Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio, que se resume na repetição das razões
contidas no memorial que lhe foi enviado pela
Confederação Nacional da Indústria, sugerindo a
expedição de uma medida legislativa que permita o
trabalho no sub-solo aos menores de 21 anos.
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Discutido e aprovado na Câmara dos Deputados
o Projeto de Lei teve a seguinte redação final:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 301 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1 de
maio de 1943, é acrescido dos seguintes parágrafos:
§ 1º – O trabalho no sub-solo será permitido a
homens de dezoito a vinte e um anos de idade e
munidos de autorização médica, observadas as
condições de robustez física, as regras de higiene e
segurança do trabalho e a proibição de não
realizarem tarefas, tais como: tiradores de rocha com
alavancas, broqueiros, choqueiros, muiçalheiros,
carreiros, feitores, trabalho nas turmas de
escoramento e ventilação e acionadores de guincho,
sem o prévio estágio de preparo profissional".
"§ 2º – Os alunos das escolas de aprendizagem
de mineração, durante o curso e depois de habilitações
com a carta de ofício, não se acham incluídos na
proibição de que trata o parágrafo anterior".
"§ 3º – Os menores de dezesseis a dezoito
anos, incompletos, estranhos às escolas de
aprendizagem, poderão a critério da autoridade
competente em higiente e segurança do trabalho, ser
aproveitados nos serviços auxiliares, na superfície".
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Ouvida a Comissão de Constituição e Justiça
do Senado, o ilustre Senador Aloysio de Carvalho
Filho, relator, opinou pela constitucionalidade do
projeto de lei em questão, no que foi acompanhado
pelos demais membros da Comissão.
Apoia-se o nobre Senador Aloysio de Carvalho
Filho no art. 157 da Constituição vigente, que inclui,
entre os preceitos que devem orientar a legislação
do trabalho e a de previdência social a proibição do
trabalho a menores de quatorze anos, mas acentua,
no entanto, que, "sôbre a necessidade ou vantagens
da alteração proposta dirá a Comissão de Trabalho e
Previdência Social".
Se entraramos no mérito do assunto
verificaremos que, sob qualquer ponto de vista por que
seja encarado, não é possível aceitar-se a modificação
do artigo 301 da Consolidação das Leis do Trabalho,
proposta pela Confederação Nacional de Indústria.
É evidente que, quando estão em jôgo
os
interesses
das
empresas
e
o

dos empregados possível, mas nunca com o
sacrifício da saúde e da vida dêstes últimos. Ora, se
o projeto de Iei que estamos estudando fôr aprovado,
o Senado cometerá um êrro de conseqüências as
mais funestas para a integridade física dos que
labutam no sub-solo.
Vejamos os diversos aspectos da questão.
Idade. Se é verdade que a Constituição
assinala como limite mínimo para o trabalho de
menores a idade de quatorze anos, não é menos
verdade que no item XX, do artigo 157, o trabalho
em indústrias insalubres não é permitido a mulheres
e a menores de dezoito anos.
Por outro lado nem tôdas as indústrias
insalubres são do mesmo gráu variando de acôrdo
com a sua própria natureza e com as condições dos
ambientes de trabalho. Por isso é que a Constituição
estabelece o limite mínimo de dezoito anos para
essas modalidades de indústrias o que não quer
dizer que em tôdas elas possam trabalhar menores
que tenham atingido essa idade.
No intuito de conhecer os fundamentos
jurídicos que serviram para a formulação do artigo
301 da Consolidação das Leis do Trabalho,
solicitamos do Sr. Luís Augusto do Rêgo Monteiro o
seu precioso depoimento, pois foi S. Ex.ª, que
ocupava na época o cargo de Diretor do
Departamento Nacional do Trabalho, um dos que
mais cooperaram na elaboração das leis trabalhistas.
Na minuciosa explicação que teve a gentileza
de enviar-nos, diz o Senhor Rêgo Monteiro:
"Não resta dúvida, com efeito, que ao
redigirmos o artigo 30 da Consolidação das Leis do
Trabalho, tinhamos plena ciência de que o conceito
de menor para os fins de tutela do respectivo
trabalho, em nossa legislação, compreende os
jovens entre 14 e 18 anos na conformidade das
convenções internacionais do trabalho, concernentes
à idade mínima de trabalho na lhdústria e ao trabalho
noturno dos menores (Washington – 1919) e
ratificadas pelo Brasil pelo Decreto nº 423, de 12 de
novembro de 1935.
"Não ignorávamos, entretanto, e antes
constituia objeto de nossas preocupações no propósito
do aperfeiçoamento do Direito do Trabalho, entre nós,
que um movimento universal se processava com
tendência favorável à eleição do nível de idade até
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então estipulado para a admissão dos menores no
trabalho, conforme aliás foi deliberado na revisão a
que foi submetida a Convenção de Washington em
1937 na Conferência de Genebra, quando ficou
estatuída, em 15 anos, a idade mínima de trabalho.
"Semelhante tendência ou aspiração, de
afastar os menores de uma prematura exploração de
suas energias físicas com detrimento de sua própria
formação, intelectual e profissional e em prejuízo do
pleno emprêgo dos trabalhadores adultos, veio
progressivamente adquirindo consenso geral, até
encontrar a sua fórmula consagradora na resolução
votada com o nosso apôio na Conferência de Paris,
em 1945.
Ao formularmos, ademais, o questionário art.
301, da Consolidação das Leis do Trabalho, não
nos havíamos, por certo, olvidado do compromisso
que assumíramos, em nome do Govêrno Brasileiro,
na Conferência de Havana, em 1939, quando
votamos a "Resolução sôbre as condições do
trabalho dos menores", na qual ficou previsto que
para emprêgos particularmente perigosos à vida, à
saúde e à moralidade dos menores fôssem fixados
limites superiores de idade, incumbindo às
autoridades administrativas a determinação de quais
seriam êsses trabalhos perigosos para os
trabalhadores:
"Independientemente de la elevacion general
por encima de los 14 anos, de la edad de admisión
a un empleo assalariado, deberán fijarse limites
de edad superiores para la admisión de los menores
a los empleos que, por su naturaleza e las
condiciones em que se cumplen, presentan peligros
particulares para la vida, la salud e la moralidad del
menor.
El nivel de edad deberá fijar-se tenienso
en quenta, en cada caso, el grado del riesgo y
los elementos necessários para vencerlo. A fin
de seguir el ritmo de la evolución constante
del progreso y del desarrollo de la industria
moderna, se deberá dar autoridad al organismo
administrativo competente para investigar y
determinar cuáles son los trabajos especialmente
peligrosos para los menores trabajadores" (Segunda
Conferência del Trabajo de los Estados de América
miembros de la Organización Internacional
del Trabajo – La Habana 1.939 – Actas de las se-

slones – Montreal 1941, página 292) .
Tal o critério ou fundamento jurídico que nos
autorizou a adotar a restrição ou limitação de Idade
estabelecida no citado art. 301 da Consolidação das
Leis do Trabalho, diante das clamorosas condições
que encontrávamos nas minas de subsolo, no nosso
País, quer na região do ouro em Minas Gerais, como
também nas jazidas carboníferas de S. Jerônimo e
Butiá, no Estado do Rio Grande do Sul, e que,
veementemente
contra
indicavam
qualquer
participação de menores, ainda que de idade
superior a 18 anos, nos trabalhos de extração
subterrânea dos respectivos minérios.
2. Pretende,-se justificar a redução do limite
mínimo de idade para o trabalho de menores nas
indústrias de mineração, no subsolo, argumentandose com a legislação estrangeira que permite, em
vários países, a admissão de menores de 16 anos.
Assim, na sua exposição de motivos, refere-se o Sr.
Ministro do Trabalho, Sr. Morvan de Figueiredo, à
"legislação internacional que fixa, em geral, a idade
mínima do trabalho dos menores nas minas, em
subsolo, em 16 anos de idade, com exclusão da U.
R. S. S. e do Estado da Pensilvãnía, cujo limite
atinge 18 anos, assim mesmo excetuando os alunos
das escolas mineiras".
Poderia o Sr. Ministro do Trabalho reunir
outros exemplos para acentuar a divergência de
ordem legislativa, na esfera internacional, em
relação aos trabalhos no subsolo, reportando-se, por
exemplo, aos relatórios da Conferência Internacional
do Trabalho realizada em Paris, em 1945, onde
encontraria as seguintes informações: "L'echelle
des áges s'étale de 14 anos dans quelques pays
miniers: Belgique, France (sauf certains travaux),
Royaume-Uni, à 15 ans en Gréce, dans I'Inde et en
Pologne (18 pour diverses opérations); à 16 ans
dans les Etats australiens (17 ans dans I'Etat de
Victória), au Luxembourg, au Méxique, en Suéd et
dans l'Union Sud-Africaine; à 18 ans em Argentina,
au Chili, aux Etats-Unis, en Finlande, en Norvége,
aux Pays-Baos, au Perou, au Portugal, en Suisse,
em Turquie, en URSS et au Venezuela, et à 21 ans
au Présil, en autorisant toutefois pendante la guerre
que les fils de mineurs descendent au fond à partir
de 18 ans sous surveillance spéciale. A l`intérieur
d`un méme pays ou il existe des pouvoirs locaux
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compétents pour réglementer ce sujet les
divergences sont parfois mussi accentukéis: au
Canadá, l'echelle des áges d'admission aux travaux
souterrains s'étale de 15 ans dans de Quebec, à 16
ans dans le Nouveau-Brunswick, à 17 ans dans
l'Alberte (21 ans pour la minoeuvre des appareils de
levage), às 18 ans dans le Colombie britannique, le
Manitoba, la Mouvelle. Ecosse (dans les mines de
charbon, 16 ans dans les mines de métaux), l'ontaria
(20 ans pour certaines opérations) et dans la
Sachatckervan (16 ans dans les mines de charbon)"
– (Conférence Internationale du Travail, 27 ème
Session. Paris. 1945. Compte Rendú. Pg. 63).
Essas divergências longe de servirem de
argumentos favoráveis à modificação do artigo 301,
servem, ao contrário para reforçá-lo. E o fazem, por
isso que os diferentes limites de idade não foram
fixados tendo em vista, principalmente, a defesa do
menor que trabalha, mas sim o crescimento
momentâneo da produção, tal como aconteceu na lei
de emergência, durante a guerra, elaborada à pedido
da Coordenação de Mobilização Econômica, ou a
solução do problema do desemprego, como tem
acontecido em alguns países da Europa.
Ora, pelos argumentos que vamos apresentar e
discutir ver-se-á que o artigo 301 não deve ser
modificado. Êle é o resultado de estudos de ordem
biológica, de vários inquéritos higiênicos realizados
nas minas de ouro e de carvão mais intensamente
exploradas no Brasil e tendo sempre como objetivo
fundamental a prevenção de doenças graves que
possam afetar os menores que trabalham no sub-solo.
Avalizando-se os diferentes relatórios da
Conferência Internacional do Trabalho, de 1945,
chega-se à conclusão de que o Brasil antecipou-se,
na limitação de idade dos menores que trabalham
em
indústrias
insalubres,
aos
princípios
estabelecidos na Conferência de Paris, no sentido de
ser reduzido e mesmo extinto, quando possível, o
trabalho de menores, e a elevação do limite de
dezoito anos fixado na legislação de alguns países
europeus para a admissão ao serviço de algumas
indústrias insalubres e perigosas.
O Dr. Rego Monteiro na exposição que me enviou
faz uma síntese perfeita das deliberações tomadas
na conferência Internacional do Trabalho, já referida.

Assim escreve S. Ex.ª:
"Apreciando, ainda, as tendências sociais
a que acabamos de aludir, vemos que longe
de
receberem
contestação
das
mais
modernas
concepções
de
Política
Social,
mereceram,
ao
contrário,
sua
solene
confirmação na Conferência Internacional do
Trabalho, realizada em Paris, em novembro de
1945, com o voto de todos os povos cultos,
expressado pelos delegados dos governos e pelos
representantes das classes de empregadores e
trabalhadores no sentido da ideal supressão do
trabalho dos menores ou ao menos, da fixação de
níveis mínimos, os mais altos possíveis, de
admissão ao emprêgo, níveis êsses variáveis,
ascendentemente, na direta proporção da
perigosidade das atividades respectivas:
"La Conférence reconnait à nouveau
son obligation relative à la suppression du traivail
des enfants et, convaincuo qu'il est dans l'interêt
des enfants, pour assurer la bonne preparation
de leur avenir, de fixer l'âge minimum d'admission
au niveau le plus haut possible dans toutes
les categories d'emplot. "Conférence Internacionale
du Travail – 27 eme session – Paris, 1945 –
Compte Rendu des travaux – Genòve – 1946 – pag.
512).
Tornando ainda mais explícito o seu
pensamento, a Conferência de Paris observou que
o limite de 18 anos, até então admitido, como
nível superior, dentro do "standard" mínimo de
admissão dos menores ao emprêgo, deveria ser
considerado como limite realmente mínimo, em se
tratando de trabalhos perigosos, onde outros níveis
superiores de idades deveriam ser estatuídos, em
ajustamento ao correspondente grau de perigo físico
ou moral a que estariam expostos os jovens
trabalhadores:
"En ce qui concerne les travaux qui, par
leur nature ou par les conditions daus lesquelles
ils sont accomplis, sont dangereux pour la vie la
santé ou la moralité des enfants ou des adolescents
qui y sont occupés, il y aurait lieu de fixer un
âge supérieur à l'âge minimum général, comme
le requiérent les dispositions dê la convention
sur l'âge minimum (industrie) (revisée), 1937, et des
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conventions sur l'âge minimum (travaux non ricamente, ao tempo, em que, realizando os
industriels) 1932 e -937, et en procédant à la fixation trabalhos de superfície, complementares aos de
de l'âge il conviendrait:
mineração, esperassem a idade adequada para o
exercício de árdua profissão de operários de minas.
c) – pour les autres travaux dangereux,
4. Condições do Trabalho nas Minas. Inquérito
d'ajuster le niveau de l'âge minimum au degré de realizado pelo Ministério da Agricultura.
danger physique ou moral qu'ils comportant pour les
Há dez anos, aproximadamente, foram feitas
jeunes travailleurs, afin d'assurer une protection várias inspeções nas minas de ouro e de carvão do
suffisante, sans perdra de vie l'objectiff de dix-huit Brasil, a fim de que fôssem verificadas as condições
ans au moins comme âge minimum". (Compte rendu, do meio e aplicadas as medidas capazes de
cit. pag. 13).
prevenir, ou pelo menos de reduzir a ocorrência de
3. Não basta para permitir a entrada nas minas acidentes graves e a incidência de doenças que
a menores de 18 anos, que o laudo médico os afetam, frequentemente, os operários que trabalham
considere sadios. O grau de sanidade física no sub-solo.
A primeira inspeção foi feita nas minas de ouro
assinalado não significa resistência igual à de
adultos. Os rapazes de dezoito anos estão ainda em de Morro Velho pelos técnicos da Divisão de
período de crescimento. O seu organismo ainda não Fomento Mineral, do Ministério da Agricultura, por
atingiu a plenitude de desenvolvimento. O equilíbrio iniciativa do seu Diretor, Luciano Jaques de Morais.
glandular e neuro-vegetativo ainda não se
Pelas averiguações dos técnicos, Carlos
completou. Os seus órgãos de defesa não atingiram Martins Teixeira, Manuel Curti, Ephrem Macedo e
ainda a sua completa potencialidade. Os seus Otávio Barbosa, foi possível aquilatar o deplorável
músculos ainda não têm resistência igual à dos estado das condições do ambiente em que se faz a
músculos das pessoas adultas.
mineração. Inquéritos posteriores, supervisionados
Por essas razões é que a fadiga patológica pelo Ministério do Trabalho, sendo Ministro o Sr.
aparece mais ràpidamente nos operários jovens e a Alexandre Marcondes Filho, vieram confirmar as
incidência da tuberculose é nêles mais frequente.
pesquisas anteriormente feitas. Os técnicos do
Se a tarefa de mineração no subsolo é tão Ministério da Agricultura dedicarem o seu estudo, de
rude, a ponto da Consolidação das Leis do Trabalho modo particular, às três enfermidades de maior
impor a redução do número de horas, de oito para incidência nas minas: a silicose, a tuberculose e a
seis, redução essa admitida universalmente, como pneumonia.
se poderá pensar em permitir o mesmo trabalho a
Os resultados obtidos no estudo da silicose e
organismos
ainda
não
suficientemente da tuberculose resultaram do exame médico e
desenvolvidos?
radiográfico de 2.197 operários do sub-solo.
Dir-se-á que os menores estão excluídos de
O número total de casos de silicose ocorridos
certas funções. Mas, mesmo afastando-os dos nas minas Grande, Raposos, Faria e Bicalho,
serviços mais penosos e mais pesados, o que é computando-se a silicose pura nos seus diversos
certo é que as condições dos ambientes das minas graus atingiu a 227.
são altamente prejudiciais a organismos ainda não
Casos de silicose com indicação da infecção
adaptados às bruscas modificações de temperatura, tuberculosa foram verificados em número de 20.
de movimentação e de umidade do ar verificados nos
Se a silicose isolada já é uma doença grave,
inquéritos feitos nas nossas minas de ouro e de carvão. incurável e irreversível, por isso que não se verifica a
Por outro lado, no que diz respeito volta ao estado normal dos pulmões atacados pelos
à aprendizagem há uma contradição no Projeto de nódulos silicóticos, quando associada à tuberculose
Lei: Se aos maiores de 18 anos fica proibido o apresenta uma marcha rápida e fatal.
exercício das principais funções dos trabalhadores
Os doentes afastados do trabalho na
das minas, de que adianta a aprendizagem em fase inicial da silicose podem ter uma
ambientes tão insalubres? Melhor seria fazê-la teò- sobrevida
longa,
pois
a
marcha
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da doença é lenta; mas qualquer infecção que surja,
e sobretudo, a tuberculose, acelera a evolução da
enfermidade.
A tuberculose é a infecção que mais
freqüentemente se essocia à silicose "At least 75 per
cent of those human beings who developes silicosis
die of tuberculosis which may make its appearance of
amy stage of the disease". ( L . U. Gardner. The am.
Rey, of Tuber. vol. 19-1934).
Sôbre a sua gravidade quando incide num
doente afetado de silicose é unânime a opinião dos
médicos especializados de todos os países em que
esta última doença tem sido estudada. " I t has been
previoushy stated that silicosis may exist in a
pronounced form withont causing death or
interfering with health. Tuberculosis likewise may be
present in a person for years, causing no impairment
of health, or may be easily controlled. But
tuberculosis in presence of silicosis defies treatment
or control". (Johnstone. Occupational Disseasis. Pg.
314).
Como acentuou também a Comissão de
Estudos do Ministério da Agricultura a incidência da
pneumonia é muito elevada: "Dos 2.197 operários
que trabalharam no sub-solo foram sòmente
anotados os casos de pneumonia que a anmnese
acusa ter sido adquirida no serviço da mina. Os
números encontrados nas fichas clínicas e já
expressos por ocasião do estudo dos diferentes
grupos, são os seguintes:
Pneumonia 1 vez...............................................
Pneumonia 2 vêzes...........................................
Pneumonia 3 vêzes...........................................
Pneumonia mais de 3 vezes.............................
Total.........................................................

273
61
20
10
364

5. Inquérito realizado pelo Ministério do
Trabalho.
A Comissão do Ministério do Trabalho
composta dos ilustres sanitaristas Décio Parreiras,
Milton Fernandes Pereira e Sebastião Brown estudou
detalhadamente as condições de trabalho nas minas
de ouro.
Pela descrição do interior da mina de Morro
Velho ver-se-á que seria uma iniquidade permitir-se
e assegurar-se em lei o trabalho de menores de
dezoito anos.
O sacrifício começa desde a entrada na mina "O
operário penetra na mina através de galerias, de poços

verticais, de planos inclinados e de rampas, que o
levam a 2.419 metros de profundidade. Gasta, em
média uma hora para atingir os seus limites mais
profundos. Êsse trajeto êle o faz a pé, em galerias ou
túneis, vencendo um percurso diário de alguns
quilômetros de ida e volta. Os poços verticais, o
primeiro com setecentos metros de profundidade,
são percorridos em elevador elétrico de 1,70
centímetros de altura 0,70 de largura e com
capacidade de 10 pessoas, em cada viagem sempre
excedida".
As galerias de trabalho, de abóbodas baixas,
anfratuosas, por onde passam cabos elétricos de
grande potencial pondo em perigo a vida dos
operários, têm a sua ventilação prejudicada pelas
saliências e reentrâncias das paredes.
Essa primeira parte da viagem, comparada
com a etapa final é de relativo conforto. A medida
que se desce, "em vez de elevadores há planos
inclinados em que se desce em carros de madeira,
bem rústicos e incômodos. A tração poderia ser
animal, com uma série de problemas de tratamento e
condução de muares.
Para atingir-se o último poço, onde estão as
perfuratrizes, vê-se o que há de primitivo. É uma
caçamba de metal, presa a um guincho, onde
descem dois homens de cada vez, balançando
dentro de uma chaminé de cêrca de cem metros de
altura.
"Chega-se, então, ao que se poderia chamar a
"oficina de trabalho", o que foi anteriormente descrito
sendo apenas o caminho em busca do filão aurífero
e do minério nobre".
E começa o trabalho num ambiente mal
iluminado, oscilando a movimentação do ar de uma
galeria para outra da mina. "Entra-se na mina com a
roupagem própria para os polos, e, uma hora depois,
o vestuário tem as características da indumentária
tropical. Grave problema de higiene e saúde
pública".
Dada a importância da ventilação e da
"temperatura" dos ambientes de trabalho, vamos
transcrever, na íntegra a observação que, sôbre
êsses fatores, foi feita pela Comissão de estudos:
" A velocidade" do vento é grande de e
incômoda para o operário. Poder-se-iam chamar
galerias de ventos uivantes, desde o poço D até a
rampa J, onde tem, em geral, velocidade maior de
3,5m por segundo. Esta é, seguramente, uma das
causas dos freqüentes processos pneumôni-
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cos, porque o operário vindo de temperaturas
elevadas nas cabeceiras, atravessa tôda essa
região de grandes ventos frios, sem que lhe seja
garantido um estágio prolongado, entre uma e outra
temperatura, suprindo-se de roupas adequadas.
A "temperatura dos ambientes de trabalho é
fria e baixa em determinados pontos 8º, 9
centígrados (Poço D), igual situação entre a
superfície e 1.043 metros de profundidade. Para
essas regiões deve ser obrigatório o uso de
agasalhos e abrigos para os momentos de repouso.
Ao contrário, nas cabeceiras, que são
pràticamente as salas de trabalho, a temperatura é
elevadíssima, (de 39 a 45º centígrados),
procurando a Companhia melhorar tal situação
insuflando ar através de tubos de lona, de 40 cent.
de diâmetro.
A Comissão teve ensejo de verificar em uma
das cabeceiras do distrito 23, a 2.050 metros de
profundidade, uma temperatura sêca de 47º úmida
de 34º c; com o vento em velocidade de 1 metro por
segundo, não podendo funcionar o cata sêco pela
elevada temperatura ambiente.
Nêste caldeirão o homem luta contra o calor
pela sudação abundante. A poeira fixa-se-lhe na
pele e dai a necessidade urgente de instalação de
aparelhos exhaustores do pó e do ar que,
movimentado, muito melhorará a capacidade
refrigerante dessa atmosféra de trabalho".
Precaríssimas também, do ponto de vista
higiênico, são outras condições do interior das
minas. O piso, nas galerias mais profundas, é de
terra batida, havendo uma intensa produção de
poeiras. "No interior das minas não há mictórios
nem privadas. Eles se acham a alguns quilômetros
à entrada. Nos casos de necessidade urgente, são
utilizadas as cabeceiras das galerias escuras, onde
são lançados os dejétos à superfície e cobertos de
terra".
Três turmas se revezam, havendo ainda o
trabalho noturno com todos os inconvenientes para a
saúde do operário. E muito judiciosamente comenta
a Comissão: "O trabalho à noite traz sempre maior
fadiga que o trabalho diurno. Nunca o sono é tão
reparador como à noite. Ademais êsses operários
trabalham privados mesmo durante o dia, de luz
solar, de grandes efeitos tônicos e estimulantes".
Além da incidência das doenças já
referidas:
silicose,
tuberculose,
pneu-

monia, são freqüentes os acidentes de trabalho.
Dos 1.157 operários falecidos no Município de
Nova Lima, em onze anos (de 1931 a 1942), 161
morreram em conseqüência de acidentes de
trabalho. Poderíamos ainda fazer referências ao
número elevado de cardiopatias e às "caimbras
dos mineiros", resultantes estas últimas da perda
de cloreto de sódio pela sudação abundante. O
saudoso Professor Hélion Póvoa estudou-as com
grande minúcia, tendo depois estabelecido um
regime alimentar para os trabalhadores das minas.
Pelo que já foi exposto pode-se avaliar o
quanto o trabalho no subsolo proporciona em
periculosidade e insalubridade aos operários que a
êle se dedicam. Outros aspectos dessa
insalubridade poderiam ser abordados mas
escapam ao objetivo dêsse parecer.
Ao terminar êsse resumo sôbre as doenças
e os acidentes que ocorrem nas minas, devemos
insistir sôbre a incidência elevada da tuberculose.
Vejamos o que diz a Comissão: "Em Nova Lima,
em 1940, morreram 33 operários com diagnóstico
de tuberculose pulmonar, o que dá um coeficiente
de mortalidade igual a 4,4 para cada mil
trabalhadores. Esta cifra excede, de muito, o
coeficiente idêntico verificado em Belo Horizonte,
no mesmo ano, atinge a 3,2 também por mil
habitantes".
6. Resta-nos agora estudar os motivos que
levaram a Confederação Nacional da Indústria a
solicitar o acréscimo de três parágrafos ao art. 301
da Consolidação das Leis do Trabalho. Os motivos
estão claramente expostos: faz-se preciso
assegurar em lei a continuação do Decreto-lei de
emergência que, durante a guerra, foi solicitado
pela Coordenação da Mobilização Econômica.
Encaminhando ao Presidente da República o
Projeto de Lei solicitado pelo Coronel João
Alberto, o Ministro do Trabalho naquela época, Sr.
Alexandre Marcondes Filho enviou o seguinte
ofício:
Em 20 de dezembro de 1944.
Excelentíssimo Senhor Presidente da
República.
Cumprindo o despacho exarado por Vossa
Excelência no processo P. R. 39.181-44, tenho a
honra de encaminhar um projeto de decreto-lei
dispondo sôbre a idade de trabalho na mineração
do carvão, durante o estado de guerra.
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Na exposição de motivos G-2-944, do Sr.
Coronel Coordenador da Mobilização Econômica,
solicitou S. Ex.ª a fls. 3, fôssem tomadas as
seguintes medidas, que dependiam de expedição de
lei especial:
"Permitir o trabalho nas instalações das minas
aos filhos dos mineiros, com idade compreendida
entre 18 e 21 anos, desde que disponham de
robustez física e – Aos menores de 16 a 18 anos,
filhos de mineiros que tenham completado o curso
escolar, permitir sejam aproveitados em serviços
auxiliares, durante o dia, executados na superfície
das minas".
O projeto ora submetido à alta consideração
de Vossa Excelência atende, integralmente, a essa
solicitação.
Quanto à permissão para a prorrogação do
trabalho por duas horas mais já existe permissão
legal no artigo 295 da Consolidação das Leis do
Trabalho".
A solicitação da medida legal já referida visa
impedir o decrescimo da produção e a incentivar,
desde cedo, a aprendizagem de mineração nas
escolas, mantidas pelo Senai junto às minas de
Morro Velho e de São Jerônimo (Rio Grande do Sul).
7. Cumpre não esquecer que o Decreto-lei de
emergência foi baixado como medida de exceção,
num período de sacrifício, numa época em que, a um
mal maior, que seria a paralisação de várias
indústrias intimamente ligadas à indústria de
mineração e de importância vital para o país
sujeitava-se, temporàriamente, uma geração de
jovens operários ao risco do trabalho no interior das
minas.
Num período de vida normal, como o que
estamos atravessando não mais se compreendem
leis de exceção de qualquer espécie, e muito menos
leis que venham derrogar aquelas já estabelecidas,
dentro de um critério realístico, para garantir a saúde
e a vida dos operários que trabalham em indústrias
insalubres.
Os industriais deveriam, naturalmente, prever a
crise momentânea que iriam atravessar no momento
em que não poderiam mais contar com o trabalho dos
menores de 18 anos, e dentro da lei, procurar outras
soluções para o desenvolvimento maior da pro-

dução das suas minas de ouro e de carvão.
Se porventura fôsse aprovado pelo Senado o
Projeto de lei em discussão, daqui a alguns anos
estaríamos sendo, e com a nossa responsabilidade,
centenas de operários, ainda jovens incapacitados,
esperando a morte com uma silicose instalado nos
pulmões outros mortos precocemente, vitimados pela
tuberculose, é uma grande parte para o
desenvolvimento maior da predominada pela estafa
que se produz com facilidade nos organismos jovens
e o resultado para a indústria seria o decrescimento
da produção.
Argumenta-se que os industriais têm grandes
despesas com a manutenção das escolas de
aprendizagem. Esse argumento não prevalece,
porque os mais interessados em manter essas
escolas devem ser os próprios industriais. Sem elas,
não poderiam dispôr de técnicos especializados, e
sem êsses é impossível, no momento atual a
exploração de qualquer indústria.
Poderiam
replicar
ser
impossível
aprendizagem de mineração sem penetrar nas
minas. Convém não esquecer que na aprendizagem
existe um lado técnico e um lado prático. O menor
faria um curso técnico completo e uma grande parte
nos trabalhos complementares de superfície.
8. Conclusão. Ressalta, claramente, da
análise que acabamos de fazer sôbre as condições
de trabalho no subsolo, ser impossível, em
consciência, votar qualquer lei que venha modificar o
art. 301 da Consolidação das Leis do Trabalho. Êsse
artigo é uma grande conquista em Direito do
Trabalho e se fundamenta solidamente nas leis
biológicas que presidem o desenvolvimento do
organismo humano antecipou-se às deliberações da
Conferência Internacional do Trabalho de 1945, no
que diz respeito à proteção dos operários menores
de 21 anos nas indústrias insalubres. Pensamos que
a Comissão de Trabalho e Previdência Social deve
ser contrária ao projeto de lei aprovado na Câmara
dos Deputados, e, nêsse sentido, concluímos o
nosso parecer.
Sala das Comissões, em 13 de outubro de
1948. – Marcondes Filho, Presidente. – Hamilton
Nogueira, Relator. – Filinto Müller. – Pereira Pinto. –
Lucio Corrêa.

146ª SESSÃO, EM 18 DE OUTUBRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14 horas compareceram os Senhores
Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Álvaro Adolpho.
Magalhães Barata.
Augusto Meira.
Victorino Freire.
Evandro Viana.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
José Américo.
Novais Filho.
Etelvino Lins.
Apolônlo Sales.
Ismar de Góes.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Attilio Vivacqua.
Henrique de Novais.
Alfredo Neves.
Sá Tinoco.
Hamilton Nogueira.
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
João Villasbôas.
Filinto Müler.
Roberto Glasser.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lúcio Correia.
Salgado Filho (36).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
36 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O Sr. 4º Secretário (servindo de 2º): –
procede à leitura da ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Da Câmara dos Deputados:
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a V.
Ex.ª, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 652-A, de 1948, que
concede
auxílio
de
Cr$
100.000,00
ao
Congresso Interamericano dos Antigos Alunos
da Companhia de Jesus.
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex.ª
os
protestos
de
minha
distinta
consideração.
Rio, em 15 de outubro de 1948. – Getúlio
Moura, 2º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 405, de 1948
Concede o auxílio de Cr$ 100.000,00, ao
Congresso Interamericano dos Antigos Alunos da
Companhia de Jesus.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedido o auxílio de Cr$
100.000,00 (cem mil cruzeiros) ao Congresso
Interamericano dos Antigos Alunos da Companhia
de Jesus.
Art. 2º O Ministério da Educação e
Saúde efetivará êste auxílio pela Verba
3 – Consignação I – 06 – 01 – 04 – 05, letra
e – Auxílios a congressos, conferências e
exposições, da Lei nº 162, de 2 de dezembro de
1947.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho
a
honra
de
encaminhar
a
Vossa
Excelência,
para
os
devidos
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fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei
nº 612-A, de 1948, que aprova o ato do
Presidente da República de 9 de julho de 1946,
sôbre a realização da despesa relativa ao
pagamento da importância de Cr$ 521.724,50,
proveniente da restituição de impôsto de renda do
exercício de 1942, a firma Klabin Irmãos &
Companhia.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 15 de outubro de 1948. – Getúlio
Moura, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 406, de 1948
Aprova o ato do Presidente da República, de 9
de julho de 1946, sôbre a realização da despesa
relativa ao pagamento da importância de Cr$
521.724,50, proveniente da restituição de impôsto de
renda do exercício de 1942 à firma Klabin Irmãos &
Cia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato do Presidente
da República de 9 de julho de 1946,
com fundamento no art. 40 do Decreto-lei nº 426,
de 12 de maio de 1938 e § 3º, in fine, do art. 77
da Constituição Federal sôbre a realização
da
despesa,
na
importância
de
Cr$
521.724,50 (quinhentos e vinte e um mil, setecentos
e vinte e quatro cruzeiros e cinqüenta centavos),
para pagamento à firma Klabin Irmãos &
Companhia.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho
a
honra
de
encaminhar
a
Vossa Excelência, para os devidos fins, o
incluso autógrafo do Projeto de Lei nº 537-B,
de 1948, que concede isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras para
um moinho de trigo adquirido pela Sociedade
"Moinho do Nordeste Limitada", de Antônio
Prado.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 15 de outubro de 1948. – Getúlio
Moura, 1º Secretário.

PROJETO DE LEI CÂMARA
Nº 407, de 1948
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras para um moinho de trigo
adquirido pela Sociedade "Moinho do Nordeste
Ltda.", de Antônio Prado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras, inclusive de
impôsto de consumo, para um moinho de trigo e
milho importado pela Sociedade "Moinho do
Nordeste Ltda.", de Antônio Prado, no Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Carta:
Do Secretário Geral do Partido Social
Progressista, agradecendo ao Senado a aprovação
da emenda da autoria do Sr. Senador Attilio
Vivacqua, referente a imunidades para os
vereadores municipais – Inteirado.
São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 1.153, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
as emendas apresentadas ao Projeto nº 9, de 1948,
apresentado pela Comissão Mista de Leis
Complementares.
Relator: Sr. Vergniaud Wanderley.
Nº 1 ao art. 11, substitutiva.
Somos contra a sua aprovação; as custas do
processo, despesas com peritos, selos, etc., são
pagas pelo vencido, de acôrdo com a sentença que o
condena. A emenda não prevê o caso do assistido
ser o vencido, hipótese em que a mesma teria
cabimento.
Emenda nº 2, ao art. 11.
Somos pela sua aprovação; é justo que os
emolumentos e custas do processo, sejam pagos
pela Fazenda Pública, quando o assistido é vencido
no feito. Vencedor o assistido, a parte contrária paga
as despesas; vencido, só o Estado poderá efetuálas, sob pena de, êsse ônus recair sôbre funcionários
a quem não assiste obriga-
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ções de dar assistência a causa atribuída ao Poder
Público.
Emenda nº 3, ao art. 14.
Somos contra a sua aprovação; atribuir as
multas ao advogado que aceitar o patrocínio da
causa, é um estímulo, para quem aceita tal
encargo.
Emenda nº 4, ao art. 18.
Somos pela sua aprovação; aos acadêmicos,
não se podem exigir obrigações impostas aos
advogados.
ADITAMENTO AO PARECER
A Comissão, por maioria de votos, opina
contràriamente às emendas. O relator, entretanto,
declara-se vencido quanto às de nº 2 e 4.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1948. –
Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. – Vergniaud
Wanderley. – Arthur Santos. – Etelvino Lins. – Filinto
Müller. – Olavo Oliveira. – Aloysio de Carvalho.
PARECER
Nº 1.154, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Veto nº 53, de 1948.
Relator: Sr. Attilio Vivacqua.
O Sr. Prefeito do Distrito Federal, pelo ofício nº
7.435, de 29 de setembro último, submete ao
Senado, nos termos do § 3º e para os fins do § 4º do
art. 14 da Lei Orgânica, o autógrafo do projeto nº
176, da Câmara dos Vereadores, ao qual negou
sanção.
Tal projeto determina seja dado o nome de
"Rua Dilermando Cruz" à atual rua da Cascata, na
Tijuca, homenagem que a população da cidade,
através de seus mandatários com assento na
Câmara local, deseja tributar a Dilermando Cruz, que
em tempos ocupou a Chefia de Polícia do Distrito
Federal, onde exerceu, ainda, e por largos anos, em
seus Auditórios a advocacia e o Ministério Público,
com requintes de inteligência e probidade profisional.
Publicista é romancista, deixou obras de valor, tendo
ainda exercido o magistério.
O ilustre Chefe do Executivo Municipal, aliás,
concorda, em princípio, com a homenagem em
aprêço e afirma que dará o seu nome a outro
logradouro
público,
tão
logo
delibere
o
Senado, sôbre o veto. Dissente, entretanto,
do
Legislativo
da
Cidade,
por
entender
inconveniente a mudança de denominações já
consagradas, afirmando:

"Êsses
nomes
não
devem
ser
suprimidos,
principalmente
numa
terra
em
que escasseiam, como a nossa, as inspirações e
os motivos para o culto do passado. O
público geralmente não se conforma com a
novidade e, apegado aos hábitos e à veneração
pelas cousas antigas, costuma reagir às
tentativas dessa natureza, desprezando as
placas novas e insistindo pela indicação
de
nomenclatura
tradicional
a
que
se
acostumou".
O Senado já decidiu, pelo seu plenário, em
face da Lei Orgânica, que os vetos devem decorrer
exclusivamente
da
inconstitucionalidade
ou
ilegalidade do projeto, ou porque êste seja contrário
aos interêsses da União ou do Distrito
Federal, conforme brilhante parecer do Senador
Arthur Santos.
Nas razões do presente veto, o senhor
Prefeito não chega a afirmar que o projeto fira
os interesses da cidade que governa. Apenas
"diverge" da idéia de modificar o nome da rua da
Cascata, pelos fundamentos já transcritos nêste
parecer.
Apreciadas com rigor as razões do veto,
e à falta de afirmação de que, pelo menos,
estejam em jôgo os "interesses" do Distrito, chegarse-ia desde logo, à conclusão da improcedência,
por
falta
de
amparo
legal,
do
ato
denegatório.
Sem ir tão longe o rigor, poderia ser
afirmada, por inferência dos termos com que o
digno
Prefeito
da
Capital
da
República
justificou o veto, a opinião de S. Ex.ª quanto à
inconveniência da iniciativa da Câmara. Tal
inconveniência, já se vê, seria meramente opinativa,
no campo restrito e pessoal do entendimento da
autoridade municipal.
Preliminarmente, a improcedência deflui da
ausência de fundamento em lei, porque não se
assenta na ilegalidade, na inconstitucionalidade ou
na contràriedade de interesses da União ou da
Municipalidade (art. 14 da Lei Orgânica).
Quanto ao mérito, e quando não prevalece
a preliminar, o Senado Federal, deveria, como ora
o faz, examinar e decidir em face das razões legais
ou daquelas que se vinculam aos interesses do
Distrito Federal. Assim, já entendeu esta
Comissão, por sua maioria, em reunião a
que não esteve presente o relator dêste veto, mas
que, nesta oportunidade, adere ao douto
pronunciamento.
Assim, o veto, ora em exame, não
se
enquadrando
dentre
os
assuntos
de
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interêsse local, envolve dois campos de opinião,
situando, de um lado, a população, ou sejam os
vereadores por ela eleitos, e de outro, o honrado
senhor Prefeito, nomeado pelo Sr. Presidente da
República, seu delegado, com o acôrdo prévio do
Senado.
Tanto bastaria para que brotasse, espontâneo
e prudente o conselho para o restabelecimento do
voto da Câmara dos Vereadores. Mas, o que é fato,
outras razões fortalecem essa inclinação. E estas
profanam de atos do próprio Sr. Prefeito,
desconforme com o veto ora opôsto.
Com efeito, e para não levar mais distante a
pesquisa, vale citar as leis que baixou em datas de 3
de agôsto e 4 de outubro do ano em curso (Lei nº 86
e
Decreto
nº
9.363),
que
importaram,
respectivamente:
a) em mudar o nome da Rua Derby Club para
sua Professor Eurico Rabêlo;
b) em modificar a denominação da rua Ivaí
para rua Dr. Heleno Brandão.
O veto é de todo improcedente e o Senado
deve rejeitá-lo.
Sala das Comissões, em 14 de outubro de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente e Relator. –
Waldemar Pedrosa. – Arthur Santos. – Filinto Müller.
– Etelvino Lins, vencido. – Vergniaud Wanderley. –
Aloysio de Carvalho, vencido. – Olavo Oliveira,
vencido.
PARECER
Nº 1.155, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Veto nº 48, de 1948.
Relator: Sr. Vergniaud Wanderley.
À apreciação dêste Senado, submeteu o Sr.
Prefeito do Distrito Federal, por fôrça do art. da Lei nº
217 o veto opôsto ao Projeto nº 71 da Câmara dos
Vereadores, que determina fique assegurada
remuneração igual aos representantes da Fazenda
do Distrito Federal em Juízo, tomando por base os
vencimentos
dos
procuradores
do
quadro
permanente fixados por lei no Padrão P (Cr$
6.750,00).
Entre outras razões, estriba-se o Sr.
Prefeito para fundamentar seu veto, em
primeiro lugar na competência a si outorgada
pelo § 1º do art. 14 da Lei Orgânica Municipal
que reza: "respeitada a competência da
Câmara e ao Tribunal de Contas, no que con-

cerne
à
organização
dos
serviços
administrativos das respectivas Secretarias,
compete exclusivamente ao Prefeito a iniciativa
das leis que ampliem, reduzam ou criem
empregos em serviços já existentes, alterem as
categorias
do
funcionalismo,
os
seus
vencimentos e o sistema de remuneração.
A iniciativa das leis que aumentam
vencimentos é da competência exclusiva do
Prefeito, que como chefe do executivo é o
maior responsável e o melhor conhecedor da
situação financeira do Distrito; dêle devem partir
portanto os atos que originem tais despesas.
Mas impedir que a Câmara de Vereadores tenha
a iniciativa de uma lei, equiparando os
vencimentos
dos
advogados
ao
dos
procuradores, não nos parece justo, de vez que
essa equiparação já decorre de um mandamento
da Lei Orgânica, que por assim dizer, é a
Constituição do Distrito. "Fazendo-o a Câmara
não estaria tomando efetivamente a iniciativa de
aumentar despesa. Esta, já estaria como disse
Francisco de Campos, virtualmente aumentada
por efeito do art. 40 da Lei Orgânica de cujos
termos resulta a obrigação para o legislador de
estabelecer remuneração igual para funções
idênticas. Os advogados já adquiriram o direito à
remuneração que pleiteiam. A lei não alteraria,
portanto,
os
vencimentos;
limitam-se,
obedecendo a uma injunção superior a habilitar
o Prefeito com a necessária autorização para
efetuar uma despesa não consignada em lei
municipal".
De forma que, o projeto vetado pelo
Prefeito, sendo uma complementação da Lei
Orgânica, decorrendo de uma obrigação imposta
ao legislador ordinário, a iniciativa da sua
elaboração pode ser atribuída ao Prefeito como
à Câmara: não tem razão portanto a preliminar
de inconstitucionalidade levantada por quem
vetou o projeto; mesmo porque o art. 40, da Lei
Orgânica, nada mais é que simples modalidade
da garantia constitucional da igualdade de todos
perante a lei assegurada pelo art. 141 da nossa
Magna
Carta.
Aliás,
êsse
princípio
constitucional, que não tem tão sòmente valor
meramente declaratório, ou de vaga aplicação,
mas sendo uma norma positiva de efeito
imediato e geral, traça limites à ação do
legislador, que em seu cumprimento determinou:
"A lei estabelecerá o critério de igual
remuneração para cargos ou funções de
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idênticas atribuições e responsabilidades (art. 40 da
Lei Orgânica).
Trata-se de saber se há identidade de
funções e responsabilidades entre os cargos de
procurador e de advogado da Prefeitura. O art. 25
da Lei Orgânica diz no § 1º nº XIII, tratando da
competência do Prefeito representar o Distrito
Federal em Juízo por intermédio dos procuradores
e advogados da Fazenda do Distrito Federal e o art.
2º inciso VII § 5º da mesma lei prescreve: A
Fazenda do Distrito Federal, pelos seus
representantes, intervirá, obrigatòriamente em
todos os processos judiciais, contenciosos ou
administrativos dos quais lhe possam resultar
direitos ou obrigações.
Vê-se portanto da simples leitura dos textos
que a Lei Orgânica equiparou as funções de
advogados e procuradores; homologando portanto
uma situação já existente, de vez que êsses
funcionários, pelos Decretos-leis números 1.944 de
1939, 2.033 de 1940, 2.722 de 1941 já
representavam a Fazenda Municipal em Juízo ou
eram seus consultores.
Têm portanto a mesma incumbência
advogados e procuradores; variando apenas a sua
designação e vencimentos, injustiça que o projeto
de lei vetado pretende corrigir; e como diz
Francisco de Campos em parecer "Procuradores
são os advogados; advogados são os procuradores.
Não se distingue entre si do ponto de vista
funcional, como nenhuma distinção os separa
quanto a especialidade ou habilitação exigida para
o provimento".
A diferenciação feita pela distribuição dos
serviços da mesma natureza, justificada pela
divisão do trabalho, nem lhe dá outra
responsabilidade, não significa diversidade de
funções.
O projeto vetado assegura igual remuneração
aos ocupantes de cargos de carreira e isolados
com iguais atribuições e responsabilidades;
sòmente aos representantes da Fazenda se
aplica o preceito do artigo 40 da Lei Orgânica;
não se trata de uma equiparação entre
graus diferentes de uma mesma carreira. Não
tem razão de ser o argumento invocado pelo
Prefeito, segundo o qual "os Advogados constituem
uma carreira escalonada em diversas classes
com remuneração diferente, dentro dos princípios
que hoje regem a organização do serviço público"
e de que "se a regra do artigo 40 não comportasse
êsse escalonamento, estaria por terra tôda a
estruturação dos quadros do pessoal hoje do-

minante nos Governos da União, da Prefeitura
e dos Estados: não tem razão o Prefeito pois a
Lei nº 403, de 24-9-43 do Congresso Nacional
equiparou os venicmentos dos cargos de
carreira, também escalonados em classe, de
conferente de valores, aos de tesoureiros e
auxiliares de tesoureiros, que constituem cargos
isolados.
Dessas ligeiras considerações se conclui que
tanto o Prefeito como a Câmara têm competência
para iniciar a lei, que é uma decorrência ou
complementação do estatuto básico municipal; que
procuradores e advogados exercem funções
idênticas e portanto devem perceber iguais
vencimentos; que a equiparação de vencimentos de
funcionários de carreira aos de funcionários isolados,
não é vedado pela Constituição: e que o projeto
vetado, corrigindo uma injustiça é apenas uma
aplicação do princípio da igualdade de todos perante
a lei.
Por êsses motivos somos de parecer que se
negue aprovação ao veto opôsto ao projeto nº 71 da
Câmara dos Vereadores.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1948. –
Attilio Vivacqua, Presidente. – Vergniaud Wanderley,
Relator. – Augusto Meira. – Waldemar Pedrosa. –
Arthur Santos, vencido. – Filinto Müller. – Olavo
Oliveira. – Aloysio de Carvalho, de acôrdo com o
parecer quanto ao mérito.
PARECER
Nº 1.156, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Veto nº 49, de 1948.
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.
O Projeto nº 39, da Câmara dos Vereadores
que, "terá vigência a partir de janeiro de 1948",
contém duas medidas distintas: a primeira,
consubstanciada no artigo 1º, eleva as vigentes
taxas de cobrança do impôsto territorial, fixadas nas
alíneas d, e, f e g do art. 19 do Decreto-lei nº 157, de
31 de dezembro de 1937, de 1%, 0,5% e 0,25% para
1,5%, 1% e 0,50%; a segunda, concretizada no
artigo 2º, manda substituir o impôsto predial pelo
territorial, sempre que êste, calculado sôbre o valor
venal do terreno, excluído o valor da edificações, fôr
superior ao predial calculado para a edificação
existente.
Enquanto que julga a primeira medida
"uma
providência
útil
que
vai
influir
na
melhoria
da
arrecadação
e
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contribuir para o maior aproveitamento das terras
improdutivas, com sadia repercussão de natureza
econômico-social", o Sr. Prefeito do Distrito Federal,
opôs veto parcial ao artigo 2º do Projeto não só
porque a medida nêle proposta, "não encontra apôio
nas normas técnicas e tradicionais que regulam essa
dupla forma de tributação imobiliária, senão também
porque não está de acôrdo com as realidades
econômicas a que elas correspondem".
O veto foi opôsto nos termos do parágrafo 3º
do artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Evidentemente o artigo 2º vetado contraria
interêsses do Distrito Federal.
Ante o exposto, é a Comissão de Constituição
e Justiça de parecer que seja aprovado o veto parcial
opôsto ao Projeto nº 23 da Câmara dos Vereadores.
Sala das Comissões, em 14 de outubro de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Waldemar
Pedrosa, Relator. – Arthur Santos. – Aloysio de
Carvalho. – Olavo Oliveira. – Vergniaud Wanderley.
– Filinto Müller.
PARECER
Nº 1.157, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Veto nº 50, de 1948.
Relator: Sr. Arthur Santos.
1. A Câmara dos Vereadores votou o projeto
nº 124 dando a denominação de Rua Embaixador
Regis de Oliveira à atual Ladeira do Russel, O
Prefeito do Distrito Federal vetou-o, sob o
fundamento de que:
"há nomes que, nascidos da própria
imaginação popular e provindos de tempos
imemoriais, se transformam em sinais ou símbolos,
incorporando-se, definitivamente aos sítios e lugares
consagrados pela estima do povo e passando
mesmo a fazer parte de suas paisagens". "Em, assim
correspondo a êsses sentimentos, diz o Prefeito,
discordei da medida que mudara o apelido da
Estrada Velha da Tijuca, como agora velho divergir
quanto à idéia de dar nome igualmente antigo e já
incorporado à tradição histórica do Outeiro da
Glória".

2. Nos têrmos da Lei Orgânica do Distrito
Federal, o Prefeito do Distrito Federal pode vetar os
projetas de lei da Câmara dos Vereadores em dois
casos:
1º – se o projeto de lei fôr inconstitucional.
2º – se fôr contrário aos interêsses da União,
ou do Distrito Federal.
O modêlo do preceito da Lei Orgânica foi a
Constituição Federal. (artigo 70, § 1º).
No sistema constitucional brasileiro não é
arbitrário o critério para opôr veto. Há que ser
condicionado aos requisitos da inconstitucionalidade
do ato legislativo ou dos prejuízos causados à
Nação.
Não variou, nêste passo, a tradição
constitucional brasileira. Quase com a mesma
redação da Constituição de 1946, dispunham os arts.
37 da Constituição de 1891, 43 da Constituição de
1934 e 65 e 66 e parágrafos da carta outorgada de
1937. Em tôdas elas, o direito do Presidente da
República, quanto ao veto, estava limitado aos dois
casos já referidos.
Nos países parlamentares, o veto caiu
pràticamente em desuso, porque sendo o Govêrno
uma emanação da confiança do parlamento não
poderia se opôr à uma resolução de sua vontade
soberana.
O assunto tem importância nos regimes
presidenciais em que a iniciativa das leis e o veto,
por parte do Presidente da República, são peças do
a sistema de freios e contra pesos, por meio do qual
é possível o equilíbrio dos três poderes políticos,
como órgão da soberania nacional.
Foi, porém, cauteloso o legislador constituinte
brasileiro, a partir da instauração das instituições
republicanas. Não deu o oveto o caráter absoluto de
reexame sugerido pelo órgão do Poder Executivo ao
Congresso Nacional, propondo-lhe reconsideração
das leis que parecessem obnóxias.
Não é assim no direito americano, em cuja
Constiutição – nº 2, da seção 7 art. 1º – o projeto
aprovado nas duas Câmaras será, antes de
convertido em lei, apresentado ao Presidente dos
Estados Unidos que, se o aprovar, assina-lo-a; em
caso contrário, devolve-lo-a, com suas objeções, à
Câmara em que tiver tido origem.
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Fugimos, dêsse modo, ao figurino em que foi
moldado o grande diploma de 1891.
No México, o direito de veto é amplo e
consiste na provocação do reeexame da matéria.
Assim, também, na Argentina onde o direito do
Presidente da República, no tocante ao veto, não
fica condicionado senão a sua aquiescência com o
projeto de lei.
No Brasile o respeito ás prerrogativas do
Poder Legislativo tem muito mais amplitude.
O Presidente da República, ensina Leal
(Teoria e Prática de Constituição Federal Brasileira,
vol. 1º, página 346)
Não pode sair dêste círculo vetar o projeto se
o julgar inconstitucional ou contrário aos interêsses
da Nação.
Se, dois, só nêsses casos, o Presidente nega
sanção ao projeto, é claro que só na ausência dêles
o sancionará.
Ou mais claramente; quando o Presidente
julga um Projeto inconstitucional ou contrário aos
interêsses da Nação veta-o; quando não o julga
inconstitucional ou contrário aos interêsses da
Nação, sanciona-o.
Outra não é a lição de Barbalho:
A Consttuição reduziu a êstes dois os motivos
de recusa do Presidente – inconstitucionalidade e
prejuízo para a Nação. Nos Estados Unidos
não subsiste esta restrição. O artigo primeiro,
seção sete número dois da Constituição estabelece
que o Presidente devolve o projeto com suas
objeções, não indicando a natureza e qualidade
delas.
Mas não basta a alegação da existência de
um ou outro dêsses motivos:
O Presidente há de demonstrar em que o
projeto fere a Constituição Federal ou em que êle é
prejudicial aos interêsses da Nação; e suas
objeções motivadas filhas de maduro exame do
caso e autorizadas pelo conhecimento dos negócios
pela prática e responsabilidades do Govêrno, tão
precioso elemento para nova apreciação da matéria
pelas Câmaras. – Vide Barbalho, com à
Constituição.

Essa é também a opinião de Carlos
Maximiliano:
Sanção é o ato por meio do qual o Chefe de
Estado homologa e dá fôrça de lei a um projeto
definitivamente aprovado pelas Câmaras.
Pode o Presidente julgar inconstitucional ou
contrário ao bem geral do país, a medida aceita pelo
Congresso. Usa, nêsse caso, do seu direito de veto.
– Const. Bras, 1891, Com. ao artigo 37.
De resto, a Constituição Brasileira faculta ao
Presidente da República deixar exaurir-se o
decêndio, dentro, do qual deverá vetar ou sancionar
o projeto de lei, cabendo, então, ao Presidente do
Senado promulgá-lo como lei que fica sendo.
E', pois, pacifico que o veto deve ser
cumpridamente motivado a ter por fundamento uma
ou outra das razões referidas na lei maior. Afora
êsses casos – inconstitucionalidade ou contrário aos
interêsses nacionais – o projeto de lei há que ser
sancionado.
3. A Constituição Federal prescreveu no artigo
26 que o Distrito Federal será administrado por
Prefeito, de nomeação do Presidente da República, e
terá Câmara eleita pelo povo, com funções
legislativas.
Não vale recordar o largo debate aberto no
Senado, quando foi votada a Lei Orgânica do Distrito
Federal, entre os que entendiam caber à Câmara
dos Vereadores, como decorrência da outorga
constitucional e inerente às suas funções legislativas,
o conhecimento do veto opôsto às suas
deliberações, e os que deram ao Senado, por lei
ordinária, competência extranha às suas atribuições
constitucionais.
O fato é que a Lei Orgânica, quase com as
mesmas palavras, o texto do art. 67, § 2º da Lie
fundamental dispôs o Prefeito vetará os projetos de
lei da Câmara dos Vereadores se os julgar
inconstitucionais, ou contrários aos interêsses da
União ou do Distrito Federal, submetia o seu veto à
apreciação do Senado.
Óbvio que não interessa saber se o Prefeito
concorda ou não com o projeto de lei ou se daria a
êle o seu voto, se fôsse legislador municipal.

– 528 –
O Senado, por sua vez, não se transforma em
Câmara dos Vereadores, substituindo-se aos
representantes do povo carioca, com assento
naquela Assembléia, para lhes corrigir o veto ou
modificar a opinião.
A questão está enterreirada: o veto do Prefeito
sòmente merecerá aprovação do Senado se provar
que o projeto de lei é inconstitucional ou contrário
aos interêsses da União ou do Distrito Federal.
Em caso contrário é indisputável a ampla
autonomia legislativa da Câmara dos Vereadores.
Na espécie – cuida a lei municipal de dar o
nome de certo cidadão, aliás homenagem à memória
de um brasileiro ilustre, à uma rua desta cidade,
substtuindo uma denominação de certo sabor
tradicional.
Em que essa iniciativa é inconstitucional ou
prejudicial aos interêsses da União ou na cidade, é
coisa que não se disse.
Alegou o honrado Prefeito do Distrito Federal
"que apegado aos hábitos e à veneração pelas
coisas antigas", "discordou da medida que mudara o
apelido da Estrada Velha da Tijuca, como agora
diverge quanto à idéia de dar outro nome à Ladeira
do Russel, nome igualmente antigo e já incorporado
à tradição histórica do Outeiro da Glória".
Ficam-lhe bem êsses sentimentos e é muito
respeitável a sua preocupação de salvaguardar as
nossas tradições históricas. Mas, não basta êsse
conceito opinativo para ilidir a atribuição legislativa
da Câmara local, nascida de preceito da Carta
Magna.
As próprias Câmaras Municipais, mesmo com
caráter meramente deliberativo, ainda que do mai
remoto logarejo brasileiro, não se negou jamais o
direito de dar nome às suas ruas ou aos logradouros
públicos. Poder-se-ia argumentar até, em que o
assunto era de sua própria atribuição.
Fixando, porém, a orientação que o Senado
deve firmar, nêste período inicial de vigência da Lei
Orgânica do Distrito Federal, o veto deve, data venia,
ser rejeitado. E' que o projeto de lei não padece dos
vícios definidos no artigo daquêle diploma, únicos
que justificariam a sua repulsa.
Sala
das
Comissões,
em
14
de
outubro
de
1948.–
Attillo
Vivacqua,
Presidente.–
Arthur
Sanots,
Rela-

tor. – Vergniaud Wanderley.– Waldemar Pedrosa. –
Filinto Müller. – Augusto Meira, vencido. A lei da ao
Projeto o direito de vetar, não só pela
inconstitucionalidade, mas tambéém quando julgar
inconveniente ou prejudicial ao interêsse público.
Êsse critério é funcionalmente seu, – Olavo
Oliveira, vencido. – O ato apreciado à uma lei, em
cuja elaboração é normal a interferência ou
colaboração do Executivo, o qual é livre para
pronunciar-se pela sua aceitação – sanção – ou
rejeição – veto – ajuizando material e moralmente
da conveniência do deliberado aos interêsses da
Município. – Aloysio de Carvalho, vencido. Entendo
o veto compreendido na prescrição do art. 14, § 3º
da Lei Orgânica, quando permite ao Prefeito vetar o
projeto que fôr contrário aos interêsses do Distrito
Federal. Assim, uma vez que não é possível dar a
tais "interêsses" uma interpretação restritiva, o
projeto não consulta, evidetemente, o interêsse de
defesa e salvaguarda das tradições da cidade, de
que é parte integrante, das mais expressivas, a
velha nomenclatura das suas ruas. E' de lamentar
atos, da mesma natureza, de sua iniciativa
exclusiva, não esteja obedecendo ás razões em
que se firma o presente veto, como ocorreu, há
pouco com a mudança de nome de Fonte da
Saudade, no distrito da Lagoa Rodrigo de Freitas,
por ato seu. – Etelvino Lins, vencido nos têrmos da
declaração de voto do Senador Aloysio de
Carvalho.
VOTO SR. OLAVO OLIVEIRA
1) Pelo projeto nº 124, a Câmara dos
Vereadores do Distrito Federal resolveu que "a
atual laleira do Russell passará a denominar-se Rua
Embaixador Regis de Oliveira".
2) O Sr. Prefeito do Distrito Federal vetou o
aludido projeto, com as seguintes razões:
"3 A respeito de uma resolução idêntica,
mudando o nome da Estrada Velha da Tijuca,
tive ensejo de enviar a Vossa Excelência o ofício
nº 7.010, de 2 dêste mêsê, no qual advoguei o
ponto de vista contrário à modificação da
nomenclatura tradicional da cidade, relativamente a
certas ruas, caminhos e trechos antigos da
topografia carioca.
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4. Há nomes que, nascidos da própria
imaginação popular e provindos de tempos
imemoriais, se transformam em sinais ou símbolos,
incorporando-se definitivamente aos sítios e lugares
consagrados pela estima do povo e passando
mesmo a fazer parte da sua paisagem.
Êsses nomes não devem ser suprimidos,
principalmente numa terra em que escasseiam,
como a nossa, as inspirações e os motivos para o
culto do passado. O público geralmente não se
conforma com a novidade e, apegado aos hábitos e
à veneração pelas coisas antigas, costuma reagir às
tentativas dessa natureza, desprezando as placas
novas e insistindo pela indicaçção da nomenclatura
tradicional a que se acostumou.
6. E assim, correspondendo a êsses
sentimentos, ,discordei da medida que mudava
o apelido da Estrada Velha da Tijuca, como
agora venho divergir quanto à idéia de dar outro
nome à ladeira do Russel, nome igualmente antigo e
já incorporado à tradição histórica do outeiro da
Glória.
7. Entretanto, parecendo-me das mais justas a
homenagem que se quer prestar à memória do
Embaixador Regis de Oliveira, que tanto honrou no
Brasil em fecunda e brilhante ação diplomática, darei
o seu nome a outro logradouro público, tão lgo
delibere o Egrégio Senado sôbre êste assunto, ora
submetido à sua alta apreciação".
3) Os nomes antigos das ruas pertercem ao
patrimônio popular. As homenagens a vultos ilustres
devem objeto das ruas, que se abrirem.
Pelos motivos expostos, sou pela aprovação
do veto.
Sala das Comissões, em 8 de outubro de
1948. – Olavo Oliveira.

a Assembléia Legislativa do mesmo Estado
redigiram uma declaração de princípios, dirigida ao
Sr. Presidente da República condensando as
aspirações fundamentais da agricultura cafeeira.
Dessa representação deram ciência, por cópia ao
Senado Federal.
Nada há a opinar a respeito. Em face, porém,
da relevância da matéria e procedência da
exposição, seria aconselhável a sua publicação no
Diário do Congresso.
Sala das Comissões, em 14 de outubro de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Arthur Santos,
Relator. – Waldemar Pedrosa. Etelvino Lins. – Filinto
Müller. – Vergniaud Wanderley, – Aloysio de
Carvalho.
PARECER
Nº 1.159, de 1948

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 390, de 1948.
Relator: Sr. Olavo Oliveira.
O projeto nº 390, de 1948, da Câmara dos
Deputados, alterando a redação do artigo 609, do
Código do Processo Penal, visa conforme confessa a
sua justificação, estender aos embargos, perante os
Tribunais de Apelação também aos processos
criminais.
2. E mais uma proposição da outra Casa do
Congresso, tendente a dar maiores amplitudes à
defesa dos criminosos, orientação esta que vem
sendo repelida pelo Congresso Federal.
3. O projeto consubstancia uma inovação
quebrando a regra do artigo 619 do Código do
Processo Penal, de que os embargos no crime são
apenas os de declaração.
PARECER
4. A matéria para embargos infringentes é
objeto da revisão, estabelecida pelo art. 621, do
Nº 1.158, de 1948
aludido Código.
Somos, assim pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 14 de outubro de
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Ofício S-64, de 1948.
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Olavo Oliveira,
Relator: Sr. Arthur Santos.
Relator. – Arthur Santos. – Aloysio de Carvalho. –
As Asociações de classe da Lavoura Etelvino Lins. – Filinto Müller. – Vergniaud
e do Comércio de Café de São Paulo e Wanderley. – Waldemar Pedrosa.
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PARECER
Nº 1.160, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
as emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 241, de
1948.
Relator: Sr. Arthur Santos.
A Comissão, por maioria de votos, acolhe as
emendas supressivas dos artigos 1 e 2 do projeto.
Os objetivos do projeto residem no artigo 3º, já
repelido anteriormente pela Comissão aliás,
reiterando seu ponto de vista contrário à outras
iniciativas com a mesma finalidade, constantes de
projetos recusados pela plenário.
Fulminando o artigo 3º, não há como aprovar
os artigos 1º e 2º; o primeiro porque repete o
dispôsto no artigo nº 407 do Código de Processo
Penal e o segundo, porque inova a preceito do art.
144 do Código de Processo Penal em parte que não
merece alteração.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1948. –
Attilio Vivacqua, Presidente. – Arthur Santos, Relator
do vencido. – Waldemar Pedrosa. – Etelvino Lins, –
Filinto Müller, aceita pela maioria da Comissão em
votação anterior, a supressão do artigo 3º, entendo
neste passo mais acertado recusar o Projeto. –
Vergniaud Wanderley. – Aloysio de Carvalho.
VOTO DO SR. OLAVO OLIVEIRA

que prejudique o esclarecimento da verdade
inclusive inquirição de testemunhas, (art. 209).
E' que o artigo 209 invocado preceitua:
"O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir
testemunhas além das invocadas pelas partes".
Nêsse passo, não há novidade no artigo
primeiro do projeto.
2) Não há também inovação no aludido artigo
do projeto, quando manda que, após as diligências
procedidas, pronuncie o juiz a sua sentença.
O mesmíssimo dispõe o art. 407 do Código do
Processo Penal.
"Que sentença é essa? Sentença reformatória
da pronúncia?
Pergunta o ilustrado Senador Arthur Santos.
Fácil resposta: – E' a sentença de pronúncia
ou impronúncia ainda não proferida, de acôrdo com
os artigos 408 e 409 do Código do Processo Penal.
3) O art. 2º do projeto é em tudo igual ao artigo
414 do Código do Processo Penal, no tocante à
necessidade da intimação pessoal ao réu da
pronúncia, nos crimes inafiançáveis.
Não ha nêle sangue novo, a não ser no seu
final permissivo da notificação ao curador do réu,
quando é êste menor.
4) Não há razão, assim, para a aceitação das
emendas do nobre Senador Arthur Santo, sendo de
notar que os artigos, cuja supressão é proposta, já
foram aprovados pela Comissão de Justiça do
Senado Federal.
7) Por lealdade, salientamos que essa
aceitação é idônea, repelindo-se, como fêz a
Comissão, o artigo terceiro, verdadeira finalidade do
projeto, o qual foi por nós recebido o que nos leva a
dar parecer contrário às emendas em foco.
Sala das Comissões, em 14 de outubro de
1948.
PARECER

1) artigo 1º do projeto é, com ligeira alteração
de palavras, idêntico ao art. 407 do Código do
Processo Penal. Em ambos, há permissão ao juiz
nos processos dos crimes da competência do Juri de
ouvir testemunhas, antes de baixar a sua pronúncia
ou improcedência.
Esta faculdade está expressa no artigo 1º do
projeto, in verbis:
".... que poderá ordenar as diligências
Nº 1.161, de 1948
necessárias destinadas a sanar qualquer nulidade,
ou suprir falta que prejudique o esclarecimento da
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO DE LEIS
verdade, e inquerir testemunhas não indicadas pela
partes".
Redação final da emenda substitutiva do
E' implícita no art, 407 do Código do Processo Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 1948.
Penal, quando diz:
Relator: Sr. Cícero de Vasconcelos.
".... poderá ordenar as diligências necessárias
A
Comissão
de
Redação
apresenta
para sanar qualquer nulidade ou suprir faltas a
redação
final,
da
emenda
substituti-
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va do Senado aos arts. 1º e 2º do projeto de lei da
Câmara nº 222, de 1943 (anexo nº 1).
A Comissão junta igualmente a redação do
projeto, de acôrdo com a emenda.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 13
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Cicero de Vasconcelos, Relator. – Waldemar
Pedrosa, – Augusto Meira.

Ministério da Justiça, sob a presidência de um dos
senadores.
§ 3º Aos arquitetos ou engenheiros, cujos
projetos forem aprovados, o Senado pagara os
seguintes prêmios: Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil
cruzeiros), ao autor do projeto classificado em
primeiro lugar; Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros ao
autor do projeto classificado em segundo lugar; a Cr$
20.000,00 (vinte mil cruzeiros) ao autor do projeto
ANEXO Nº 1, AO PARECER Nº 1.161
classificado em terceiro lugar.
DE 1948
Art. 3º Concluída a concorrência, o Senado
providenciará, quanto à abertura do crédito
Redação final da emenda substitutiva do necessário para as obras.
Senado ao projeto de lei da Câmara nº 222, de 1948.
Aos arts. 1º e 2º
ANEXO Nº 2 AO PARECER
Substituam-se pelos seguintes:
Art. 1º E' aberto ao Congresso Nacional
Nº 1.161, de 1948
um credite especial de Cr$ 2.057.4985,10 (dois
milhões cinqüenta e sete mil oitocentos e noventa e
Redação do Projeto de Lei da Câmara nº 222,
cinco
cruzeiros
e
dez
centavos),
sendo: de 1948, de conformidade com a emenda
Cr$ 1.947.895.10 (um milhão novecentos e quarenta substitutiva do Senado:
e sete mil novecentos e quarenta e sete
O Congresso Nacional decreta:
mil oitocentos e noventa e cinco cruzeiros e
Art. 1º – E' aberto ao Congresso Nacional um
dez centavos) à Câmara dos Deputados, para crédito especial de Cr$ 2.057.985,10 (dois milhões
o pagamento de despesas com reformas e cinqüenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco
ampliações do Palácio Tiradentes, e Cr$ 110.000,00 cruzeiros e dez centavos), sendo: Cr$ 1.947.895,10
(cento e dez mil cruzeiros) ao Senado, para custear (um milhão novecentos e quarenta e sete mil e
os estudos de adaptação do Palácio Monroe às suas oitocentos e noventa e cinco cruzeiros e dez
necessidades e para a elaboração do respectivo centavos) a Câmara dos Deputados, para o
projeto.
pagamento de despesas com reformas e ampliações
Art. 2º A adaptação do Palácio Monroe do Palário Tiradentes e Cr$ 110.000,00 (cento e dez
as
necessidades
do
Senado
só
poderá mil cruzeiros) ao Senado, para custear os estudos de
ser feita sem prejuízo das suas linhas adaptação do Palácio Monroe às suas necessidades
arquitetônicas.
e para a elaboração do respectivo projeto.
§ 1º Para a execução, dêste artigo,
Art. 2º – A adaptação do Palácio Monroe as
a
Comissão
Diretoria
do
Senado
abrira necessidades do Senado só poderá ser feita sem
imediata concorrência pública com o prazo de prejuízo das suas linhas arquitetônicas.
seis meses, entre arquitetos e engenheiros
§ 1º – Para a execução dêste artigo, a
domiciliados no Brasil, a fim de escolher o Comissão Diretora do Senado abrirá imediata
melhor projeto, tendo em vista a perfeição artística, concorrência pública com o prazo de seis meses.
a melhor distribuição das instalações e o menor entre arquitetos e engenheiros domiciliados no
custo.
Brasil, a fim de escolher o melhor projeto, tendo em
§ 2º A concorrência a que se refere parágrafo vista a perfeição artística, a melhor distribuição das
anterior será definitivamente julgada por uma instalações e o menor custo.
comissão composta de dois senadores, engenheiros
§ 2º – A concorrência a que se refere
civis, um professor da Faculdade Nacional o parágrafo anterior será definitivamente julgada
de Arquitetura, um professor da Faculdade por
uma
Comissão
composta
de
dois
Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil e senadores, engenheiros civis, um professor
um engenheiro da Diretoria de Obras, do da Faculdade Nacional de Arquitetura, um
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professor da Faculdade Nacional de Engenharia da
Universidade do Brasil e um engenheiro da Diretoria
de Obras do Ministério da Justiça, sob a presidência
de um dos senadores.
3º – Aos arquitetos ou engenheiros, cujos
projetos forem aprovados, o Senado pagara os
seguintes prêmios: Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil
cruzeiros) ao autor do projeto classificado em
primeiro lugar Cr$ 30.000,00 (Trinta mil cruzeiros) ao
autor do projeto classificado em segundo lugar; e
Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) ao autor do
projeto classificado em terceiro lugar.
Art. 3º – Concluída a concorrência, o Senado
providenciara quanto à abertura do credito
necessário para as obras.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 1.162, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis Redação
final das emendas do Senado à Proposição nº 259,
de 1947.
Relator: Sr. Ribeiro Gonçalves.
A Comissão submete ao Senado a redação
final das emendas (anexo nº 1) à proposição nº 259,
de 1947.
A Comissão junta igualmente (anexo nº 2) a
redação da proposição, incluídas as emendas.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 13
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Ribeiro Gonçalves, Relator. – Augusto
Meira. – Waldemar. Pedrosa. – Cícero de
Vasconcelos.
ANEXO Nº 1, AO PARECER Nº 1.162, DE 1948
Redação final das emendas do Senado a
proposição nº 259, de 1947.
Ao art. 2º.
Substitua-se pelo seguinte:
Art. 2º São criadas duas funções gratificadas
de Cr$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocenots cruzeiros)
anuais de chefe de Inspetoria Regional de Fomento
da Produção Animal.
Ao art. 4º.
Onde se diz:
"1 de Janeiro de 1948".
Diga-se:
"1 de Janeiro de 1949".

ANEXO Nº 1 AO PARECER Nº 1.162, DE 1949
Redação final da proposição número 259, de
1947, conforme às emendas do Senado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criadas, na Divisão de Fomento da
Produção Animal, do Departamento Nacional da
Produção Animal, duas Inspetorias Regionais nos
Estados de Mato Grosso e Goiás, respectivamente.
Parágrafo único – Essas Inspetorias terão
suas sedes em Campo Grande e Goiânia, a dominarse-ão Inspetoria Regional de Campo Grande e
Inspetoria Regional de Goiânia.
Art. 2º São criadas duas funções gratificadas
de Cr$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos cruzeiros)
anuais de chefe de Inspetoria Regional de Fomento
da Produção Animal.
Art. 3º Os serviços dessas Inspetorias serão
executados
por
funcionários
dos
Quadros
Permanente e Suplementar do Ministério da
Agricultura, que nelas forem lotados, e por pessoal
extranumerário admitido na forma da lei.
Parágrafo único – Até que sejam completadas
as providencias para a lotação prevista neste artigo,
os servidores das Inspetorias criadas por esta lei
serão, executados por funcionários dos Quadros
Permanente e Suplementar do Ministério da
Agricultura, e por pessoal mensalista e diaristas das
Tabelas da Divisão de Fomento da Produção Animal,
designados pelo Ministro de Estado da Agricultura.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor em 1 de
Janeiro de 1949, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 1.163, de 1948
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO DE LEIS
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
272, de 1948.
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.
A Comissão apresenta (fls. anexa) a
redação final do projeto de lei da Câmara nº 272, de
1948.
Sala da Comissão de Redação de Leis. em 28
de setembro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Waldemar Pedrosa, Relator. – Ribeiro
Gonçalves. – Augusto Meira. – Cícero de
Vasconcelos.

– 533 –
ANEXO AO PARECER Nº 1.163,
DE 1948
Redação final do projeto de lei da Câmara nº
272, de 1948.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a fazer
doação à Congregação dos Salesianos de um
terreno de 15,548 hectares, pertencente ao
patrimônio da Escola Agro-Técnica de Barbacena,
Estado de Minas Gerais, de acordo com a planta
constante do processo nº 3.689-46, do Ministério do
Agricultura.
Art. 2º terreno será doado para que nêle seja
construído um patroato agrícola de aprendizes
artifices, a que se dará o nome de Instituto Tenente
Ferreira, ficando a doação sem efeito, caso a
construção não seja iniciada dentro de três anos,
contados da data da escritura.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrario.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Acha-se sôbre a mesa para receber emendas
nas duas próximas sessões o Projeto de Lei da
Câmara nº 404, de 1948, cujo avulso já foi
distribuído.
Tem a palavra o Sr. Senador João Villasbôas,
orador inscrito.
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – (*) Sr.
Presidente, ausente do plenário do Senado nêstes
últimos dias, não me foi possível tomar parte na
votação das emendas ao projeto de aumento de
vencimentos dos funcionários públicos civis e
militares; e como tive ocasião de oferecer algumas,
já votadas, valho-me da hora do expediente para
externar minha opinião sôbre o projeto.
Reconheço a conveniência e a necessidade
do reajustamento em causa. Assisto, diàriamente, ao
crescer assustador dos prêços das utilidades e
principalmente dos gêneros alimentícios.
Não obstante os encargos do Tesouro
Nacional com a manutenção de uma Comissão de
tabelamento; não obstante o dispêndio com uma
polícia especializada para repressão dos fraudadores
da Lei da Economia Pogular – o fato e que
a exploração dos proprietários de casas
e apartamentos de aluguel a fazer sentir-se da
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

mais
escandalosa
maneira,
sem
qualquer
repressão.
Embora a
Comissão de Prêços fixe
e divulgue, repetidamente, os tabelamentos, notase que grande parte do comércio desta capital
e
de
tantas
outras
cidades
do
Brasil,
zomba das medidas tomadas pelas autoridades.
Acomoda-se com os agentes da repressão
e
continua
a
exigir
do
consumidor
o
pagamento de prêços excessivos, absolutamente
exorbitantes.
Os proprietários de casas e apartamentos,
aberta
escancaradamente,
exigem
aluguéis
astronômicos, luvas excessivas, sem sofrer qualquer
punição. Nem no menos são molestados pelas
autoridades fiscalizadoras.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Permita V.
Ex.ª um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Ouço esmpre
com grande prazer os apartes de V. Ex.ª.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E tanto
mais grave e a situação, quando o pedido de luvas e
feito indiferentemente a qualquer pessoa. Quer dizer,
o crime passou a ser coisa normal.
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – O crime de
infração da Lei da Economia Popular já passou a ser
coisa normal, como muito bem diz o meu ilustre
colega.
A primeira lei sôbre aluguéis de prédios
e apartamentos, limitou-se ate os de 31 de
dezembro de 1941; e determinava, pare as novas
construções fôssem êles regulados pelos dos
prédios nas mesmas condições situados nas
proximidades.
A ganância da Prefeitura do Distrito Federal
entretanto, não se conformou com a disposição
legal. Na vigência da lei estabelizava o valor
locativo das habitações e promovia o seu
aumento, para sôbre ele
cobrar a respectiva
tributação. Como o
Poder Judiciário em
alguns casos, reprimindo a afoiteza ganaciosa
da Prefeitura, tivesse determinado a redução
dos aluguéis, o então Prefeito conseguiu
do Presidente da República, no ano imediato,
novo decreto em que deixava ao seu
arbítrio
o
lançamento
do
valor
locativo
dos
prédios.
Daí
por
diante,
é
o
que se vê. Sr. Presidente: os prédios de locação
anterior a 1941 não tiveram aluguéis aumentados
em conseqüência da lei que os estabilizava;
os outros, posteriores àquela data, no en-
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tanto; por efeito dos lançamentos da Prefeitura,
tiveram elevado de 5, 8 e até 10 vêzes mais que os
primeiros.
Embora o aumento astronômico dos aluguéis
dos prédios novos, determinado pela Prefeitura, no
interêsse de aumentar suas rendas, ninguém
consegue apartamento ou prédio, nas bases fixadas.
E’ necessário desembolsar vultosa soma, com luvas.
O escândalo torna-se mais evidente – como bem
disse, ainda há pouco, o nobre Senador Hamilton
Nogueira – porque as autoridades encerragadas de
repressão assistem indeferentes à exploração.
As emprêsas de transporte, por sua vez,
discricionàriamente, aumentam os preços dos fretes
à
passagens.
Organizadas,
sem
previsão,
distribuiram dividendos, sem cogitar do capital
necessário a renovação do material. Está todo êle
velho, estragado e não mais pode oferecer lucro.
Então, para cobrir as deficiências elevam de maneira
assustadora, o valor dos fretes e das passagens.
Em memorável discurso, pronuciadon esta
Casa, o nobre Senador José Américo chamou a
atenção dos poderes públicos para a situação de
penúria em que se encontrava o povo brasileiro; para
o desconfôrto e a fome; para a defesa contra
as
enfermidades
e
endemias.
Pediu
ao
Govêrno, providências imediatas de amparo a
coletividade, diante da situação calamitosa em que
se encontrava.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Embora nos
empenhassemos na política de redução do custo da
vida, temos, hoje, de conceder o aumento dos
funcionários públicos. E' a conseqüência da falta de
polícia de produção de maior rendimento, para
barateamento da vida.
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Agradeço o
aparte com que use honra o nobre representante da
Paraíba, meu eminente chefe. Demonstra, Sua Ex.ª
a necessidade – já por mim salientada no começo
desta singela oração de se conceder o aumento
de vencimentos dos funcionários públicos, de vez
que não se procurou estancar a elevação constante
e considerável do custo da vida.
Esperava-se que, ante a advertência do lustre
Senador, feita em memorável discurso, que
tão profundamente calou na consciência nacional,
o Govêrno organizasse um plano de emer-

gência no sentido de oforecer recursos para o
financiamento e incremento da produção e de
melhorar as condições de transporte.
Tratava-se de Plano de urgente realização.
O Sr. Presidente da República, todavia,
encomendou ao DASP, com urgência, estudo nêsse
sentido pensando, naturalmente, que dêsse trabalho
decorreria a salvação do povo brasileiro O DASP,
com seus técnicos feitos por decreto, elaborou piano
de impossível realização face à situação financeira
do País e cuja exceução deveria projetar-se, talvez,
por 100 anos no futuro do Brasil indo da produção do
arroz a do feijão – premente necessidade para a vida
dos brasileiros – até à do chá e, mesmo, à extração
de pedras preciosas.
Em virtude de enormidade dêsses plano em
cujo estudo o Congresso se demorara por um ano
ou dois, continuaremos na situação de escassês dia
a dia maior, em contraste com os preços sempre em
ascenção.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Com toda o
prazer.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – De fato, é
fundamental a produção. Deve-se acentuar, porem,
que a alta de pregos e a escassês de mercadorias,
decorrem também, da ausência de qualquer
obstáculo à especulação, aos atravessadores e ao
câmbio negro. Em muitos setôres, o aumento de
preços a devido, exclusivamente à falta de
fiscalização. Conforme o nobre colega declarou, com
muita propriedade, a Comissão Central de Preços só
se reune para elevar a custo dos gêneros de
primeira necessidade. Por isso, certa feita, disse eu
da tribuna que a população carioca treme cada vez
que vê anunciada uma reunião daquela entidade
oficial.
O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Agradeço o
parte de V. Ex.ª que corrobora as afirmações feitas
neste breve discurso.
A população carioca treme cada vez que
se reune a Comissão Central de Preços
para deliberar sôbre tabelamento de gêneros
dep rimeira necessidade, diz muito bem o
Senador Hamilton Nogueira. E isto porque a
Comissão, se reúne para aumentar os prêços,
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e, além disso, em nada adiantam seus atos, pois
ninguém os respeita nem obedece. Embora êsses
órgãos constantemente procure baixar os prêços, os
especuladores do povo não se atém aos
tabelamentos e continuam a desenvolver o mercado
negro, extorquindo os últimos recursos dêste pobre
povo abandonado.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Vossa
E,celência permite um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muito
prazer.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Hoje,
quando passava pela Rua das Laranjeiras vi uma
faixa com os seguintes dizeres: "Falta de carne".
Soube depois que as mulheres do bairro iam reunir-se
a fim de protestarem contra a falta de carne.
Entretanto, o Executivo da cidade, diàriamente, em
notas oficiais, reafirma ter resolvido o problema do
abastecimento da carne. De duas uma: ou não o
resolveu ou a carne está sendo desviada do consumo.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com referência
à carne, o anterior presidente da Comissão Central
de Prêços – segundo a Imprensa – se exonerara por
não querer atender às exigências daquêles que, para
o fornecimento do produto pretendiam aumento de
prêço. Designado para solucionar a questão o
honrado Sr. Prefeito do Distrito Federal anunciou que
havia solucionado a questão, conseguindo
abastecimento diário, sem discriminação de coisas e
sem aumento de prêço. No entanto, o que se viu, no
dia imediato, foi á majoração de Cr$ 1,20 por quilo;
passados os primeiros tempos de abastecimento
diàrio a carne começou a faltar.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E continua
faltando.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E' continua
faltando, como muito bem diz o nobre Senador Sr.
Hamilton Nogueira. Observamos entretanto, Sr.
Presidente, com relação à carne, que, apesar dos
protestos desta Casa – levantados pelo honrado
Senador Andrade Ramos, por mim e outros
Senadores com o fim de chamar a atenção para o
Decreto-lei baixado pelo Sr. Presidente General
Eurico Gaspar Dutra, proibindo terminantemente
a exportação de carne e demais produ-

tos bovinos, – essa exportação continua a ser feita,
notadamente pelo pôrto de Santos, seja de carne
frigorificada, seja em conserva.
Não posso compreender que um Decreto-lei
baixado pelo Presidente da República, proibindo
taxativamente, a exportação de carne frigorificada ou
industrializada, fôsse desrespeitado e continue a ser
desrespeitado, por mais de três anos, acarretando,
em
conseqüência
resultados
danosos
que
observamos, decorrentes da falta de abastecimento
de carne para o Distrito Federal.
O nobre Senador Andrade Ramos, quando se
ocupou do assunto perante o Senado Federal,
ofereceu dados oficiais fornecidos pelo Banco do
Brasil, revelando a quantidade, em toneladas, da
carne frigorificada e enlatada remetida para o
estrangeiro. Mas, se existe um Decreto-lei, portanto
com fôrça de lei, proibindo expressamente
semelhante exportação – Decreto-lei que só pode
ser modificado, alterado, revogado ou derrogado
pelo Congresso Nacional – como é possível que
autoridades do Executivo estejam expedindo guias
para essa exportação?
Extranho que não haja responsável por essa
infração da lei; não posso compreender que o
Govêrno se recolha ao silêncio diante das
interpelações desta Casa sôbre quem ordenava a
exportação de carne e solicitava ao Banco do Brasil
cambiais para as transações.
Deve existir, por certo, algum responsável.
Estamos em regime de responsabilidade. Se o Sr.
Presidente da República não pretende assumir a
responsabilidade direta dêsse ato, determina-se
proceda a inquérito, pelo qual fique apurado quem
pratica o crime de violação da lei.
Sr. Presidente, a situação em que se
encontra o País deveria levar o Govêrno, que cruza
os braços diante do aumento assustador do custo da
vida...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Cruza os
braços, não apoiado. O Govêrno tem feito tudo para
minorar as dificuldades.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...a
pedir ao Congresso Nacional, o necessário
aumento
de
vencimentos
para
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os funcionários públicos. Nada mais justo, nada mais
necessário o projeto em votação nesta Casa, o qual
vem amparar, transitòriamente os funcionários
públicos, contra o exagero do custo da vida, e só
transitòriamente porque, diante do acréscimo dêsses
vencimentos, a ganância dos exploradores também
aumentará.
Examinei o projeto vindo da Câmara dos
Deputados. Encontrei-o bom, nas linhas gerais. E,
procurando colaborar com os seus dignos pares na
sua elaboração, ofereci algumas emendas.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Aliás, as
emendas de que V. Ex.ª é signatário são as que
mais aumentam a despesa.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Emendas, Sr.
Presidente, que aumentam a despesa. Mas essas
emendas visavam única e simplesmente a aumentar
vencimentos dos nossos marnheiros da nossa
Armada, dos bombeiros do Distrito Federal, e dos
soldados de polícia desta capital.
Reconheci que a consignação constante do
projeto relativa aos militares, a partir de 2 tenente para
cima, não podia ser majorada, pois correspondia,
perfeitamente, às necessidades prementes do
momento. E, por isso mesmo, verificando a enorme
diferença entre os vencimentos de um marinheiro e o
de um oficial, ofereci algumas emendas tendentes a
melhorar a situação dos soldados da Marinha
brasileira. Observei, Sr. Presidente, que a tabela de
vencimentos tanto para as praças do Exército como
para os soldados da Marinha era a mesma.
Compreendi a absoluta injustiça que havia em se
manter a paridade de vencimentos entre as praças do
Exército e da Marinha. O soldado do Exército é
alistado e recrutado para as fileiras, a fim de servir por
dois anos apenas. Depois de seis meses de
aprendizado, passa a "pronto": está em condições de
ser promovido a cabo e ao fim de dois anos, é
dispensado das fileiras.
O SR. VICTORINO FREIRE: – No fim de um
ano.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O marinheiro,
entretanto, é um profissional. Assenta praça por
cinco anos, sem contar o período de aprenizado, que
faz na "Escola de Aprendizes de Marinheiro".

De maneira que, ao fim de um ano como
aprendiz de marinheiro, passa a grumete, depois de
dois anos, torna-se marinheiro e vai tirar os cincos
anos de praça.
O SR. IVO D'AQUINO: – Vossa Excelência
permite um aparte? (Assentimento do orador) –
Como tive oportunidade de estudar as emendas
apresentadas por V. Ex.ª desejo dar um
esclarecemineto. O projeto que veio da Câmara já
faz distinção, não só dentro do Exército, senão
também, dentro da Marinha a respeito dessas
praças. V. Ex.ª, lendo a tabela referente ao Exército,
verá que há diferença de vencimentos entre o
soldado convocado e o engajado. Comparando as
tabelas da Marinha com as do Exército, verá que,
para a primeira, existem vencimentos mais elevados
do que para a segunda, em virtude das razões que
V. Ex.ª acaba de dar. Vossa Excelência apresentou
emenda a êsse respeito, tendo eu oferecido depois
subemenda, que foi aprovada. Não pude aceitar a
emenda porque, como expliquei a V. Ex.ª, fazendo o
cálculo, notei um aumento de despesas sôbre o
projeto da Câmara, em relação a essas praças, de
mais de setenta milhões de cruzeiros. Não obstante,
apresentei subemenda procurando atender ao que V.
Ex.ª teve em vista. Quanto ao Corpo de Bombeiros,
por exemplo, houve melhoria de vencimentos,
embora não o pleiteado por V. Ex.ª, porque a tabela
vinda da Câmara mencionava bombeiros de 1ª, 2ª e
3ª classes, todos com o mesmo vencimento. Vossa
Excelência fêz diferenciação justa; eu apenas
baixei o nível dessa diferenciação. Fui obrigado a
impugnar a emenda, na comissão, por causa do
montante da despesa. Quanto ao caso de
marinheiros e soldados especializados, deve haver
estudo mais acurado. Se, num simples projeto como
o que está em votação, sem serem ouvidos os
ministérios
interessados,
fôrmos
conceder,
indiscriminadamente, aumentos de vencimentos,
chegaremos a um cômputo de despesas
elevadíssimo, como acontece no caso em aprêço.
Era êsse o esclarecimento que desejava dar a V.
Ex.ª.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço a
explicação de V. Ex.ª.
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Insisto, porém, em afirmar que o projeto
oriundo da Câmara assinalava por exemplo, tanto
para o cabo do Exército como para o cabo da
Marinha, a mesma referência XIV.
Minha emenda só atingia aos soldados da
Marinha, de taifeiros para baixo.
O SR. IVO D'AQUINO: – Com o que se
elevava a despesa de setenta milhões de crueizros,
conforme disse a V. Ex.ª.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito mais foi
concedido aos oficiais, de segundos tenentes a
generais.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª, está
equivocado. Êsse aumento foi de trinta milhões.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Elevaram-se
êsses vencimentos e mais de 100%.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª, labora em
equívoco. Não aconteceu tal. Não houve aumento de
100%.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Parece que o
nobre orador não acompanhou a votação.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Ex.ª pode
informar-se qual o vencimento de um general do
Exército, antes do aumento?
O SR. IVO D'AQUINO: – O aumento,
realmente maior correspondeu aos oficiais generais.
Tôdas as emendas, apresentadas tanto por mim
como pelos Senadores Pinto Aleixo e Ismar de Góes,
coincidiam nêsse ponto, estabelecendo as tabelas de
20 e 16 e 19 mil cruzeiros para os três postos de
oficiais generais nas Fôrças Armadas. Houve
aumento, mas não de 100%.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Perguntaria a
V. Ex.ª, qual o vencimento atual do general de
Exército.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não posso informar
a V. Ex.ª. Talvez o Senador Filinto Müller esteja em
condições de fazê-lo.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Posso informar
que o vencimento do general de brigada é de Cr$
8.500,00.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E pela emenda
votada?
O SR. IVO D'AQUINO: – Treze mil cruzeiros
para o general de brigada. Vê V. Ex.ª, portanto, que
o aumento não chega a sessenta por cento.

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Ex.ª, está
enganado. Os vencimentos de general de brigada
passarão a ser de doze mil cruzeiros.
O SR. IVO D'AQUINO: – Nêsse caso, o
aumento não é de sessenta por cento, mas de
quarenta e cinco.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E' de cem por
cento para o general de Exército.
O SRS IVO D'AQUINO: – Não chega a tanto.
Devo esclarecer a V. Ex.ª, que o general de Exército
constitui exceção. Nas Fôrças Armadas há,
atualmente, sete generais de Exército ou postos
correspondentes a êsse. A majoração concedida aos
generais do Exército teve como objetivo estabelecer
paridade com certas elevações de vencimentos de
funcionários, feitas em outros cargos públicos
federais.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito obrigado
pela explicação de V. Excelência.
Minhas emendas, como disse, concediam,
sôbre a tabela apresentada pela Câmara, aumentos
não superiores a duzentos cruzeiros para cabo, por
exemplo, e de cento e vinte para as praças de pré.
Considerei
necessário
estabelecer-se
essa
diferenciação.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª, permite um
esclarecimento?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o
prazer.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª está
argumentando com o pôsto de cabo, na Marinha
ou no Exército, quando se trata de graduação
interna o que, para o caso, não tem grande
importância. V. Ex.ª devia comparar o pagamento do
soldado do Exército com o da Marinha. Veria, então
que cabo tem pouca importância em relação ao
assunto.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Fi-lo em
relação aos postos inferiores ao de cabo.
O SR. IVO D'AQUINO: – Observe, por
exemplo, que o soldado engajado, o profissional do
Exército, tem referência VIII, ao passo que, na
Armada, o marinheiro de segunda classe foi
colocado na referência X e o de primeira na XII,
muito mais elevada. O próprio sorteado, na Marinha,
tem sempre referência maior que no Exército.
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O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – O soldado
engajado é o que, depois de ter servido dois anos,
terminado seu tempo, volta a servir outros dois anos.
O SR. IVO d'AQUINO: – Não sei se é por dois
anos.
O SR. SALGADO FILHO: – Há uma diferença.
No Exército não há mais soldados profissionais;
todos são transitórios.
O SR. IVO d'AQUINO: – Não há o engajado.
O SR. SALGADO FILHO: – Os marinheiros,
sim, são profissionais, pois cursam a "Escola de
Grumetes", que o Govêrno mantém para sua
formação. Na Marinha; pois há profissionais; no
Exército, não.
O SR. IVO d'AQUINO: – Daí a diferença de
vencimentos.
O SR. SALGADO FILHO: – O soldado se
engaja uma só vez, porque não há mais
profissionais no Exército, o que não acontece
com os marinheiros. Sòmente após três anos
de estudo chega a ser marinheiro, quando o
Exército já está engajado; isto é já tem mais de
uma ano de engajamento. E' então que êle vai
completar seu curso, a fim de ser considerado
marinheiro. Quer isto dizer que só depois de
seis a oito meses de serviço, como marinheiro,
pode conseguir mediante estudos, exames, e
dedicação constante ao trabalho, ser promovido a
cabo.
O SR. IVO D'AQUINO: – A diferença é de
quase 60% entre o saldado engajado e o marinheiro.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não é tão
grande a diferença. Vossa Excelência veja a tabela
proposta pela Câmara.
O SR. IVO D'AQUINO: – O projeto da Câmara
concede, ao soldado engajado, a referência VIII e ao
marinheiro de 2ª classe, a referência X.
Vê V. Ex.ª que a diferença é de Cr$ 400,00
para Cr$ 500,00. Se, porém, fôr marinheiro de 1ª
classe, será classificado na referência XII, que é de
Cr$ 550,00. Eis aí a diferença.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Para o
aspirante, que corresponde a guarda-marinha, a
referência é XXV; para sub-tenente do Exércio

que corresponde a sub-oficial, a referência é a
mesma.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não há dúvida, aí a
referência é idêntica.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Para o taifeiro
de 1ª classe, o cozinheiro e o 1ª sargento – êste
último já tendo pelo menos, 15 anos de serviço na
Marinha – a referência é XXII, como, também, o é
para o sargento-músico do Exército.
Quando o marinheiro chega a êste posto, é
designado para marinheiro de convés ou marinheiro
de máquinas. E continua na Escola de convés ou na
de máquina. Na primeira tem de aprender tôda
sinalização internacional com luzes bandeiras e
também a navegação a vela. E o marinheiro de
máquinas poderá servir em torpedeiros submarinos
ou caça minas.
São funções especializadas, para as quais só
é destinado mediante exame prévio, após estágio de
aperfeiçoamento em escola apropriada. São êstes,
portanto, os profissionais.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Excelência
considera excessivo o aumento?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A minha emenda
não contem excesso, porque propõe para os taifeiros e
primeiros sargentos da Marinha, a referência XXIIII;
para os 2º sargentos, a referência XXII; para os 3º
sargentos e taifeiros de 2ª classe a referência XXI; e
para os taifeiros de 3ª a referência XX.
O SR. IVO D'AQUINO: – Examinei a emenda
de V. Ex.ª e verifiquei que o aumento será de 70
milhões de cruzeiros. Suponho, mesmo, que mostrei o
cálculo a V. Ex.ª. O nobre colega precisa considerar,
também, o número de sargentos e praças.
O SR: JOÃO VILLASBÔAS: – Na Marinha, o
número é êsse que ai está.
Precisamos, no entanto, de qualquer maneira,
retribuir com relativa justiça, a êsses servidores da
Pátria.
O SR. IVO D'AQUINO: – Estou de acôrdo. V.
Ex.ª tem, em grande parte, razão.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Peço licença para ponderar ao nobre
orador que está esgotada a hora do expediente.
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O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr.
Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte a Casa se
concorda com a prorogarção da hora do expediente,
por trinta minutos a fim de que o Senador João
Villasbôas possa concluir o seu discurso.
O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. Senadores
que aprovam o requerimento que acaba de ser feito
pelo Senador Ivo d'Aquino, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o Senador João
Villasbôas.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente,
agradeço a gentileza do nobre Senador Ivo d'Aquino
e a bondade do Senado concedendo a prorrogação
da hora do expediente, para que eu possa terminar
estas considerações. Atendo ao nobre Senador Ivo
d'Aquino.
O SR. IVO D'AQUINO: – Como estava
dizendo, compreendo que V. Ex.ª tem, em parte,
razão ao fazer diferenciação entre as praças
profissionais da Marinha e as do Exército. O que
penso, porém, é que a matéria deve ser regulada em
lei especial e com audiência dos ministérios
correspondentes. Se nós num projeto de aumento de
vencimentos, sem ouvir a êsses ministérios votarmos
tal aumento, êste poderá ser arbitrário e, em lugar
de melhoras, perturbar a organização dêsses
quadros.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço ao
nobre Senador o esclarecimento. Estou de pleno
acôrdo em que se faça uma lei especial. Mas a lei
especial é justamente esta de aumento de
vencimentos porque, em outra qualquer não lhes
poderemos dar as vantagens, que lhes estamos
concedendo nesta.
Sr. Presidente, além dessa emenda referente
aos marinheiros, apresentei outra sôbre a situação
dos nossos soldados do fogo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª
apresentou, também, uma emenda, mandando
estender os benefícios desta Lei aos que foram
aposentados em 1936.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – E' outro
assunto ao qual chegarei. Estou procurando seguir
certa ordem na argumentação.

O SR. VICTORINO FREIRE: – Nessa ordem
V. Ex.ª aumenta os vencimentos do Corpo de
Bombeiros...
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Apresentei
emenda, procurando beneficiar os soldados do
Corpo de Bombeiros. A Nação conhece Sr.
Presidente, a abnegação dêsess homens, que
arriscam, a cada momento, a vida e saúde, na
extinção dos incêndios. Além disso, nos momentos
de intervalo, quando não empenhados no trabalho
peculiar procedem treinamento permanente, dentro
dos quartéis.
Trata-se de funções especializadas, que, uma
vez adotadas, perduram pelo resto da vida, até ao
período em que a invalidez atinge o indivíduo,
quando, enãto é beneficiado pela reforma.
Ora, Sr. Presidente, não é possível, dar-se a
um general de exército o vencimento de Cr$
20.000,00 mensais – realmente necessários á sua
manutenção, pois não os acho absolutamente,
exagerados – e se consigne para um soldado do
Corpo de Bombeiros a insignificante espórtula de Cr$
550,00.
Sr. Presidente, êsses homens fazem daquilo a
sua profissão, constituem família; formam lares; têm
filhos a educar; sacrificam a cada passo, a vida e a
saúde não sendo possível, que, em retribuição de
todo êsse trabalho e dedicação se lhes dê o
insignificante vencimento de Cr$ 550,00 mensais!
Colocam-se no mesmo plano, os vencimentos
da Policia Militar do Distrito Federal e os do Corpo de
Bombeiros. Entretanto, é preciso considerar a
diferença entre as funções de uma praça da Policia
Militar e as do soldado do Corpo de Bombeiros.
Procurei, por isso, acrescer da importância
ínfima de Cr$ 100,00 o ordenado dêses homens.
Pretendi, também, estabelecer a diferença – que o
Projeto não fazia – entre bombeiros de primeira,
segunda e terceira classes pois todos eram
englobados na mesma referência numérica, sendolhes atribuído idêntico vencimento.
Seria contrassenso estabelecer classificação
e
manter
os
mesmos
vencimentos
para
tôdas as classes. Havia de existir um motivo
para a seriação de categorias dos soldados o
Corpo de Bombeiros. E, assim sendo, nada
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mais justo e razoável que haver também, diferença
de vencimentos da terceira até a primeira classes.
A honrada Comissão de Finanças fêz-me a
Justiça de acolher minha argumentação e aceitar a
emenda na parte referente à diferenciação de
vencimentos entre as três classes de soldados do
Corpo de Bombeiros. Fê-lo, porém, atribuindo a cada
uma das classes, a diferença apenas de Cr$ 50,00.
Ora, justamente êsses menores formadores da
grandeza do Brasil, êsses pequenos servidores da
nossa pátria, é que deveriam ser nêste momento, os
melhores aquinhoados. Os outros funcionários
aquêles que já atingiram letras superiores da
classificação alfabética como a letra O, poderiam
ficar estabilizados nêsses vencimentos.
Entretanto, vejamos o que aconteceu no
reajustamento dos funcionários que excediam da
letra C, e que o projeto manda unificar nessa letra;
examinemos o caso dos funcionários da letra R, por
exemplo. Com a reestruturação e o simples aumento
dado nêste momento aos funcionários da letra O, na
qual estão incluídos êles tem o aumento de Cr$
1.200,00. Para êles não havia portanto necessidade
de outras vantagens, que não as de correntes do
próprio aumento dado àquela letra em que, de hoje
em diante, estão incluídos. Não obstante, o projeto
atendeu às suas necessidades, atribuindo aos atuais
ocupantes das letras P. Q. R. S. gratificações
adicionais que se elevam até Cr$ 3.500,00 mensais.
As emendas pelas quais me interessei junto à
Comissão de Finanças, eram as que beneficiavam
apenas aos humildes servidores do Estado,
aceitando por bem elaborado tudo mais quanto fizera
a Câmara dos Deputados.
Vim, portanto, a esta tribuna, Sr. Presidente,
para deixar bem esclarecido o meu pensamento em
face do projeto de aumento de vencimentos. Sou por
êle, acho-o necessário. Mas, ao mesmo tempo,
saliento as injustiças em relação aos mais humildes
servidores da Nação lamentando que não tenham
merecido do Congresso o aumento de salário a que
fazem jus pelos serviços prestados ao País. (Muito
bem; muito bem. Palmas).

Comparecem mais os Srs. Senadores:
Clodomir Cardoso.
Olavo Oliveira.
Vergniaud Wanderely.
Cícero de Vasconcelos.
Durval Cruz.
Valter Franco.
Pinto Aleixo.
Santos Neves.
Andrade Ramos.
Rodolpho Miranda.
Vespasiano Martins.
Flavio Guimarães.
Ernesto Dornelles.
Camilo Mércio (14).
Deixam de comparecer os Srs. Senadores:
Alvaro Maia.
Fernandes Távora.
Góes Monteiro.
Pereira Moacyr.
Pereira Pinto.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Marcondes Filho.
Pedro Ludovico.
João Câmara (12).
São sem debate aprovados, em discussão
única, os seguintes pareces:
PARECER
Nº 1.121 de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
A Comissão submete ao Senado a redação
final (fls. anexa) do projeto de resolução nº 11, de
1948.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 8
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Ribeiro Gonçalves, Relator. – Augusto Neiva. –
Waldemar Pedrosa. – Cícero de Vasconcelos.
ANEXO AO PARECER Nº 1.121 DE 1948
Redação final do Projeto de Resolução nº 11,
de 1948.
O Senado Federal, tendo em vista indicação
firmada por 47 Senhores Senadores, resolve e eu,
Nereu Ramos, Presidente do Senado, promulgo a
seRESOLUÇÃO Nº 11, DE 1948
Art. 1º E' autorizada a Comissão
Diretora a contratar, com escultor idôneo, a
execução
em
bronge
de
um
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busto de Ruy Barbosa, tamanho natural, para ser
colocado na sala da sessões do Senado, sob a
arcada existente em baixo da imagem de Jesus
Cristo, em altura de onde domine a cadeira da
presidência e seja visível do recinto.
Parágrafo único. A solenidade da inauguração
realizar-se-á em sessão extraordinária, com a
presença das altas autoridades da República.
PARECER
Nº 1.028, de 1948
(Da Comissão de Redação de Leis)
A Comissão apresenta ao Senado a redação
final (fis, anexa), do. projeto de Lei nº 162, de 1948,
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão. de Redação de Leis, em 8
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Cícero de Vasconcelos, Relator. – Augusto Aleira.
– Ribeiro Gonçalves. – Valdemar Pedrosa.
ANEXO AO PARECER Nº 1.028, DE 1948
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
162, de 1948:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Poderão ser inscritas no Instituto
Nacional do Sal as salinas cuja inscrição não tenha
sido requerida oportunamente, desde que os
interessados provem, dentro dos cento e oitenta dias
imediatos à publicação desta lei, que já antes da
criação dêsse órgão eram elas exploradas.
Parágrafo único. Serão estabelecidas pelo
referido Instituto os requisitos de que hão de
depender as novas inscrições.
Art. 2º Compete ao Instituto Nacional do Sal
fixar as cotas de produção que devam caber às
referidas salinas.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a
prorrogação da hora do expediente, passa-se à
ORDEM DO DIA
Continuação da .votação em.discussão única,
do Projeto de Lei da Câmara nº 326, de 1948, que
reajusta vencimentos e salários do pessoal civil e
militar da União, (Com emendas de plenário e das

Comissões de Consttuiçao e Justiça e de Finanças
e pareceres das mesmas comissões, sob números
1.002, 1.127 e 1.003).
Ao encerrar a última sessão, estava
em votação o parágrafo único da emenda
nº 71, não prejudicado pela o aprovação de emenda
anterior.
O
SR.
ALVARO
ADOLPHO
(pela
ordem):
–
Sr.
Presidente,
antes
de
continuarmos
na
votação
das
emendas,
permita-me submeter a V. Ex.ª uma questão de
ordem.
Na sessão de sexta-feira última V. Ex.ª
considerou prejudicada a emenda nº 120, que
mandava acrescentar à de nº 411 o seguinte:
"§ 3º – Os auxiliares de ensino do
Colégio Pedro II e do ensino superior
perceberão
vencimentos
correspondentes
à
terça parte da importância concedida aos
catedráticos".
Nestas condições, conforme consta da
ata, a emenda não foi submetida à apreciação
do plenário. Evidentemente, trata-se de equivoco
da Mesa, porque, aditiva à de nº 41, não
poderia ficar prejudicada pela simples circunstância
de ter sido aprovada esta última.
Certamente, a confusão decorreu da
retirada
da
emenda
do
nobre
Senador
Evandro Vianna, o que, entretanto não deve
prejudicar a votação da de nº 120.
Solicito, pois, de V. Ex.ª Sr. Presidente,
reconsiderar a decisão, submetendo ao plenário a
emenda número 120.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Verifico,
pelas
notas
da
Secretaria,
haver
sido
aprovado o artigo da emenda número 41, referente
aos professores catedráticos do ensino superior
e
do
Colégio
Pedro
II,
considerando-se
prejudicado o § 1º, em face da aprovação de
subemenda.
Quanto, à emenda nº 120, a que se
refere
o
nobre
Senador,
teve
parecer
contrário
e
foi
considerada
prejudicada,
também,
em
virtude
da
aprovação
da
sub-emenda.
O
SR,
ALVARO
ADOLPHO
(pela
ordem): – Sr. Presidente, pondero V. Ex.ª
declarou a emenda prejudicada sem submetê-la a
votação.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Teve
parecer contrário e foi considerada pre-
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judicada em virtude da aprovação da sub-emenda,
O SR. ALVARO ADOLPHO (pela ordem): –
Sr. Presidente, o relator considerou prejudicadas as
emendas 120 e 123, em face da do Senador
Evandro, Vianna. Retirada a do Senador Evandro
Vianna, não podia, ipso facto, entender-se
prejudicada a emenda, antes de submetida a
votacão.
Com parecer favorável, ou não, deveriam ser
sujeitas à deliberação do Senado. É o que peço a V.
Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa considerou,
em face da aprovação da sub-emenda, prejudicada a
emenda. Dessa decisão, não houve recurso para o
plenário, Por ocasião da aprovação da ata, não
houve, também qualquer retificação. A meu ver, a,
decisão passou em julgado e a Mesa não tem
atribuição para reconsiderar o ato. Lamento, pois,
não poder atender ao pedido do nobre relator,
Senador Alvaro Adolpho.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Ex.ª há de
convir que a Comissão julgou prejudicadas as
emendas em face da do Senador Evandro Vianna,
que consubstanciava as mesmas disposições.
O SR. PRESIDENTE: – Talvez tenha havido
equívoco da Mesa em considerar prejudicada a
emenda; fê-lo, porém, diante das informações de que
dispunha. A decisão poderia estar errada, mas
nenhum Senador contra ela se insurgiu. Cabia,
entretanto, recurso para o plenário, dentro do
Regimento. Dada como prejudicada a emenda, não
me parece possa a Mesa reconsiderar o ato. Seria
precedente que, confesso, não teria coragem de
criar.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Permita-me V.
Ex.ª dizer que sómente hoje li o "Diário do
Congresso", de sábado. Só tive conhecimento,
portanto, da decisão de V. Ex.ª hoje. Por
este motivo é que, anteontem; por ocasião
de se votar a ata, não fiz nenhuma reclamação,
O
Senado
não
tomou
conhecimento
das duas emendas. Entendo se possa reconsiderar o
ato,
O SR. PRESIDENTE: – A ata foi
lida e aprovada. A decisão, por conseguinte,
não me parece possa ser modificada dentro
do Regimento. É como decido a questão
de ordem levantada por V. Ex.ª. Lamento
não
poder
atende-lo.
O
precedente
tor-

naria insubsistente qualquer decisão já passada em
julgado.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Ex.ª não
imagina quanto lamento estar em divergência com V.
Excelência. Acatarei entretanto, a deliberação de V.
Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE: – V. Excelência sabe
quanto o considero; mas o Regimento não me dá
poderes para tanto.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Ex.ª há de
convir que retificação de êrro ou engano é sempre
oportuna.
A decisão que V. Ex.ª proclamou não é do
plenário. Por mera formalidade conseqüente à
aprovação da ata, não poderia a emenda ser
prejudicada. O Senado e V. Ex.ª mesmo sabem que
as duas emendas não foram submetidas à votação.
É a questão de ordem que levanto e peço a V. Ex.ª
submetê-lo ao plenário.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa considerou
prejudicada a emenda. Houve, portanto, decisão,
baseada – vamos dizer. – nu mêrro de fato; mas
houve decisão não impugnada. Qualquer Senador
poderia dela recorrer para o plenário.
Não me parece possível modificar a decisão.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Não posso,
evidentemente, fazer essa exigência de V. Ex.ª.
Entendo, porém, que o Senado não tomou nenhuma
decisão sôbre a matéria. A declaração de que a
emenda estava prejudicada é de V. Ex.ª. É verdade
que não houve recurso. Faço-o, porém, agora. Não
quero, Sr. Presidente, pareça ter havido desídia do
relator. Entendo ser função dêle acompanhar as
decisões do plenário e da Mesa.
Acontece, Sr. Presidente, que sòmente agora
tive conhecimento da ocorrência.
Sinto-me, realmente, em dificuldade para
explicar por que não reclamei. Qualquer Senador
podia deixar de reclamar, menos o relator, porque
tem conhecimento perfeito das emendas.
É a razão por que solicito de Vossa Ex.ª
submeta, se possível, a reconsideração do ato ao
plenário.
O SR. PRESIDENTE: – O pedido de V. Ex.ª
não é regimental. Não considero possível emendar
decisão da Mesa, já aprovada e da qual não houve
recurso oportunamente.
Em
votação
o
parágrafo
único
da sub-emenda nº 71, não prejudicada
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pela aceitação da sub-emenda aprovada na última
sessão,
O SR. RIBEIRO GONÇALVES (pela ordem):
– Sr. Presidente, está em votação a emenda ou a
subemenda?
O SR. PRESIDENTE: – Na sessão passada
foi aprovada sub-emenda à emenda nº 71. A subemenda aprovada, prejudicou a primeira parte da
emenda nº 71 ,mas não prejudicou o seu parágrafo
único, que diz:
"O Serviço de Pessoal do Ministério da
Fazenda apostilará os títulos de nomeação dos
funcionários atingidos por este artigo".
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Há outra
sub-emenda à emenda nº 71 – a de nº 126. Pareceme deveria ser posta em votação antes do parágrafo
único da emenda nº 71 porque, tanto na emenda
como na subemenda o parágrafo tem a mesma
redação.
O SR. PRESIDENTE: – Parece-me indiferente
submeter à votação a emenda 126 ou o parágrafo
único da emenda 71, porque o parágrafo único da
emenda 126 tem a mesma redação do da emenda
71.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A primeira
parte da, emenda nº 126 diz:
"Aos atuais dactilógrafos do Tesouro Nacional,
que ingressaram na carreira, por nomeação ou
transferência, estendem-se as normas da Lei nº 200,
de 1947".
Esta como disse, é a primeira parte da
emenda. Quanto ao parágrafo, é indiferente votá-lo
incorporado a esta emenda ou à emenda nº 71.
O SR. PRESIDENTE: – É justamente o meu
argumento.
Estou obedecendo à ordem cronológica das
emendas.
A emenda 71 foi apresentada antes da
emenda 126, razão pela qual submeto-a em primeiro
lugar à apreciação do plenário, e como esta emenda
tem uma parte que não prejudica a de nº 126 nem a
de nº 127, parece-me que não devo quebrar a
orientação que venho traçando, de seguir a ordem
cronológica.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES (*) (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente,
preciso justificar-me da sugestão, ou lembrança, que
acabo de oferecer à Mesa.

É que a norma estabelecida por V. Ex.ª tem
sido a de votar as subemendas e por fim as
emendas, tendo ficado eu na falsa persuassão de
que teria permanecido a margem, como que
prejudicada, a emenda nº 75, que figura no avulso
com o nº 126. Daí meu lembrete.
Desde porém, que V. Ex.ª esclarece que a
sub-emenda será objeto de novo exame, fica sem
objetivo minha sugestão.
O SR. PRESIDENTE: – Além da emenda nº
126, existe á de nº 127. Segundo entendo, o
parágrafo único da emenda nº 71 não fica
prejudicado pela sub-emenda já aprovada que é do
seguinte teor:
"Art. Aos atuais oficiais administrativos do
Quadro Permanente do Ministério da Fazenda que
ingressaram na carreira por nomeação ou
transferência mediante concurso de primeira
entrância para empregos de Fazenda e aos atuais
engenheiros do mesmo Quadro, efetivos, extendemse as normas da Lei nº 200 de 1947".
O parágrafo único é o seguinte:
"O Serviço do Pessoal do Ministério da
Fazenda apostilará os títulos de nomeação dos
funcionários atingidos por êste artigo".
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram ficar sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Existe
outra
sub-emenda
constituída
pela emenda nº 126 e cuja primeira parte
dispõe:
"Aos atuais dactilógrafos do Tesouro Nacional
que ingressarem na carreira por nomeação ou
transferência, extendem-se as normas da Lei nº
247".
O parecer da Comissão é contrário.
O
SR.
RIBEIRO
GONÇALVES
(*)
(para encaminhar a votação): – Senhor
Presidente, na discussão e votação dêste
projeto, tenho apoiado as razões apresentadas
pelo ilustre líder da maioria, assim como
procurado atender às justificativas para a
aprovação ou recusa das diversas emendas
oferecidas pelo ilustre Relator, meu grande
amigo Senador Alvaro.Adopho.
Reativamente, porém, à emenda que
ora se aprecia, abro uma exceção, e a isso
foi levado pelos sentimentos de justiça.

__________________

__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

(*) Não foi revisto pelo orador.
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Não dirá o ilustre Iíder que, com a aprovação
desta emenda, iremos desfalcar profundamente o
Tesouro. Não dirá por sua vez, o ilustre relator que
abriremos, aprovando essa subemenda, uma
exceção às normas rigidas que se traçou na
apreciação do projeto, pois S. Ex.ª deu a outras
emendas e sub-emendas correspondentes, parecer
favorável. É uma justiça, e grande, que se faz aos
dactilógrafos do Tesouro Nacional, ingressados na
carreira por nomeação ou transferência a de se lhes
tornar extensivo o benefício da lei nº 200, de 1947.
Quase sem exceção, os velhos funcionários do
Ministério da Fazenda se tem benéficiado dessa lei e
não é justo que os dactilógrafos admitidos nas
mesmas condições dos escriturários e oficiais
administrativos...
O SR. JOAQUIM PIRES: – E que contam
mais de 30 anos de serviço.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – ...contando,
alguns deles, mais de 30 anos de serviço público,
continuem sem o benefício da dei, relegados ao
abandono, como vêm sendo, à margem dos favores
concedidos por outras disposições legais, como as
constantes dos Decretos-leis nº 24.036 e número
24.147, de 1934.
Já nêsse ano, eram favorecidos os
funcionários da Fazenda com exceção dos
dactilógrafos, sem justa razão. Talvez porque fôssem
os mais humildes burocrátas daquêle tempo. Não se
explica, porém, agora quando nos disputemos, não
só a reajustar os vencimentos do funcionalismo, com
a reestruturação de seus quadros, procurando,
assim, reparar algumas Injustiças, que deixemos
êsses servidores à margem, sem contemplá-los, sem
beneficiá-los, quando os mesmos favores foram
extensivos, na última sessão, aos primeiros.
Assim, espero que o Senado, atentando para
as razões que acabo de aduzir, não negue
aprovação à subemenda nº 125. (Muito bem).
O SR. IVO D'AQUINO (*) (Para encaminhar a
votação): – Sr. Presidente, lamento profundamente
divergir do nobre Senador Ribeiro Gonçalves.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Já se fez o
cálculo. O aumento atinge apenas a 24 funcionários.
O SR. IVO D'AQUINO: – Chegarei a êsse
ponto.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

A Comissão de Finanças teve tôda razão em
rejeitar emenda que manda aplicar o regime da Lei
nº 200 aos atuais dactilógrafos do Tesouro Nacional.
Peço a atenção do Senado a fim de não
acontecer, com essa sub-emenda, o mesmo que se
deu com a dos médicos. A Lei nº 200 estabeleceu
três padrões: 23, 26 e 31. O padrão 23 corresponde
à letra M; o padrão 26 à letra N e o padrão. 31 à letra
O. Se aprovarmos, portanto, essa emenda, os
dactilógrafos
atualmente
correspondidos
nas
referências I, H e J passarão, imediatamente, para a
letra M. Assim, por exemplo, um dactilógrafo da letra
I, pelo projeto da Câmara, passaria à letra M, isto é,
de 2.290 passaria a 6.080 cruzeiros se fôsse para a
letra M; para a classe N, 7.230 cruzeiros; e para a
letra O, 8.400 cruzeiros.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª pretende
justificar a emenda?
O SR. IVO D'AQUINO: – Não a estou
justificando, mas combatendo-a.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Desejava. saber
como o autor da emenda justifica o aumento.
O SR. IVO D'AQUINO: – Explico a V. Ex.ª. A
Lei nº 200 – nos termos da mensagem – atribui
regime especial aos contadores do Ministério da
Fazenda.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Perfeitamente.
O SR. IVO D'AQUINO: – Posteriormente, foi
apresentada emenda estendendo o benefício dessa
lei aos. oficiais administrativos.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS:
–
Aos
oficiais
administrativos
que
tinham
servido até 1936, porque ficaram privados da
cota a que tinham direito. Essa a razão.
Creio
que
não
se
aplica
perfeitamente
ao caso.
O
SR.
IVO
D'AQUINO:
– Mesmo
assim,
combati
a
emenda,
sustentando
que devíamos aprovar o projeto relativamente
aos
contadores,
mas
não
ampliando
o
beneficio aos oficiais administrativos os quais depois
de
ser
contemplados
numa
lei
especial.
Agora,. pretende-se estender o benefício da
Lei nº 200 aos dactilógrafas que, de 2.990
cruzeiros – no mínimo – passariam para
6.080
cruzeiros,
o
que
é
verdadeiro
absurdo.
O
SR.
MATHIAS
OLYMPIO:
–
Na justiifcação, se diz que são apenas 14
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dactilógrafos na letra G; e alguns há 30 anos no
cargo.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Podem ser até
dois.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não compreendo
aumento que faça passar o funcionário da letra I para
a letra M!
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª tem tôda
a razão.
O SR. IV0 D'AQUINO: – Assim sendo, sou
obrigado a defender o parecer da Comissão de
Finanças, que considero perfeitamente razoável e
justo. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação da primeira parte da emenda nº 126, que já
enunciei.
Os Senhores que a aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está rejeitada.
Pela aprovação do parágrafo único da emenda
nº 71 fica prejudicada a segunda parte da emenda nº
126, com idêntico texto, a saber:
"Parágrafo único. O Serviço do Pessoal do
Ministério da Fazenda apostilará os títulos de
nomeação dos funcionários atingidos por êste
artigo".
É rejeitada a seguinte:
EMENDA
Nº 127
Acrescente-se no final da emenda nº 71:
"bem como os oficiais administrativos que
serviram nas Delegacias Fiscais nos Estados em
1936 e foram aposentados antes da Lei nº 200, de
1947".
É declarada prejudicada a seguinte:
EMENDA
Nº 7

tido idêntico destino a primeira parte da emenda nº
71 e também pelo resultado ela votação da emenda
número 98, submetida antes em virtude de
requerimento de preferências. Está, entretanto, sôbre
a mesa um requerimento que vai ser lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Requeiro seja submetido ao voto do plenário a
emenda nº 42, de vêz que a de número 98 foi
rejeitada.
Justificação
Tendo ficado assentado pelo plenário que a
aprovação da emenda número 98, prejudicaria em
parte a de nº 42, e ,.tendo sido rejeitada a primeira,
justifica-se seja submetida a votos a de nº 42, de
minha autoria
Sala das Sessões, em 18 de outubro de 1948.
– Attilio Vivacqua. – Waldemar Pedrosa.
O SR. ATTILIO VIVACQUA (*) (Pela ordem):
– Sr. Presidente, parece que não há colisão. A
emenda nº 42 não está prejudicada pelo fato de tê-lo
sido a de nº 71. Peço a V. Ex.ª esclarecer qual a
emenda que, realmente, prejudica a de nº 42.
O SR. PRESIDENTE: – A primeira parte da
emenda nº 71, considerada prejudicada, dispõe o
seguinte:
"Aos atuais .oficiais administrativos do
Quadro Permanente do Ministério da Fazenda
que ingressarem na carreira, por nomeação
ou
transferência,
mediante
concurso
de
primeira entrância para empregos de Fazenda,
extendem-se as normas da Lei número 200, de
1947".
O
SR.
ATITLIO
VIVACQUA:
–
A emenda refere-se apenas aos atuais oficiais
administrativos. Não há pois, colisão.
O
SR.
IVO
D'AQUINO:
–
Está
prejudicada pela de nº 98.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Mesmo
em
relação
à
de
nº
98,
não
está
prejudicada.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 98 foi
rejeitada por 20 votos contra 13, e refere-se aos
contadores.
O
SR.
ATTILIO
VIVACQUA:
–
Senhor
Presidente,
desejo
pedir
a
atenção de V. Ex.ª para o fato de não
existir
perfeita
coincidência
entre
as

Onde couber, acrescente-se o seguinte:
Art. ...Aos atuais oficiais administrativos do
Quadro Permanente do Ministério da Fazenda que
ingressaram na carreira, por nomeação ou
transferência, mediante concurso de primeira
entrância para empregos de Fazenda, extendem-se
as normas da Lei nº 200 de 1947.
Parágrafo único – O Serviço do Pessoal do
Ministério da Fazenda apostilará os títulos de
nomeação dos funcionários atingidos por êste artigo.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Considero __________________
prejudicada
a
emenda
nº
42
por
ter (*) Não foi revisto pelo orador.
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emendas 98 e 42. A primeira estabelece a seguinte rias origiàriamente estabelecida,
correspondência:
seguinte correspondência:
"7
9
11
13
16
23

e
e
e
e
e
e

8
10
12
15
22
25

=
=
=
=
=
=

J
K
L
M
N
O"

e a segunda consígna:
"7
10
16
23

e
e
e
e

9
15
22
26

=
=
=
=

L
M
N
O”

Conseguintemente,
não
há
perfeita
coincidência e parece-me que a rejeição da emenda
nº 98 não pode ter prejudicado a de nº 42.
Solicito a boa vontade de V. Ex.ª para as
ponderações que acabo de fazer.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 42 tem a
seguinte redação:
"Acrescente-se ao artigo 4º o seguinte:”
“Parágrafo. Nas carreiras de contador e oficial
administrativo do Quadro Suplementar do Ministério
da Fazenda, excluídos os cargos já beneficiados
pela Lei nº 200 de 30 de dezembro de 1947, a
conversão dos padrões numéricos de que trata êste
artigo, a fim de que seja restaurada a equivalência
de
categorias
originariamente
estabelecidas,
observará entretanto, a seguinte correspondência: de
7 a 9 – L; de 10 a 15 – M; de 26 a 22 N e de 23 a 26
– O".
Nestas condições, eleva ainda mais a despesa
decorrente da emenda número 98. Na realidade,
porém, não está prejudicada.
Vou
submetê-la
ao
voto
da
Casa
independentemente do pedido de preferência dos
Senadores Attilio Vivacqua e Waldemar Pedrosa.
O SR. IVO D'AQUINO (*) (Para encaminhar a
votação): – Sr. Presidente, esta emenda é do mesmo
gênero daquela que eu acabei de combater, e diz o
seguinte:
"Nas carreiras de contador e oficial
administrativo do Quadro Suplementar do Ministério da
Fazenda faça-se a conversão dos padrões numéricos,
a fim de ser restaurada a equivalência de catego__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

"7
9
11
13
16
23

e
e
e
e
e
e

8
10
12
15
22
25

=
=
=
=
=
=

observada

a

J
K
K
M
N
O"

Atualmente, Sr. Presidente, a referência 7 e 8
está nas letras G e H, correspondendo, portanto, os
vencimentos de Cr$ 2.170,00 e Cr$ 2.530,00.. A
emenda pretende passá-los a letra L, com Cr$.
5.100,00. A referência 10 a 15, no projeto, está nas
letras I e K, isto é, Cr$ 2.990,00 e Cr$ 4.310,00.
Pretende-se passá-la para Cr$ 6.000,00 e,
finalmente, a referência 16 a 22; o que corresponde
à letra K, para a letra M, passando de Cr$ 4.310,00
para Cr$ 6.000,00. A referência 23 a 26 que
corresponde a M e N passará para o fim de carreira,
isto é para Cr$ 8.400,00.
Trata-se Sr. Presidente de aumentos absurdos
que em alguns casos ultrapassam de 100% o
aumento feito pela Câmara dos Deputados. É
evidente que o Senado não pode votar emendas
desta natureza, que, além de subverterem tudo o
que está estabelecido no projeto, ainda trazem
acréscimo de despesas como o que acabo de
descrever.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Sabe Vossa Ex.ª a
quanto importa o montante desta despesa?
O SR. IVO D'AQUINO – Não posso, informar
porque a emenda foi rejeitada pela Comissão, e eu
só tenho o. montante de despesas das emendas
aprovadas.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O Senador Attilio
Vivacqua, que defendeu o ponto de vista de que a
emenda não está prejudicada, informou-me que o
aumento é de Cr$ 11.000.000,00.
O
SR.
IVO
D'AQUINO:
–
Basta ser de Cr$ 11.000.000,00 para que
eu vote contra. Penso ter demonstrado a
_disparidade de vencimentos em que vão ficar
funcionários da mesma categoria. Esta, a razão por
que sou forçado a votar contra a emenda (Muito
bem) .
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação.
Os Senhores que aprovam a emenda nº 42,
com parecer contrário, queiram conservar-se
sentados. (Pausa).
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É rejeitada a seguinte:
EMENDA
Nº 42
Acrescente-se ao artigo. 4º o seguinte:
Parágrafo. Na carreira de contador e oficial
administrativo do Quadro. Suplementar do Ministério
da Fazenda, excluídos os cargos já beneficiados
pela Lei nº 200, de 30 de dezembro de 1947, a
conversão dos padrões numéricos de que trata êste
artigo, a fim de que seja restaurada a equivalência
de
categorias
originariamente
estabelecidas,
observará, entretanto, a seguinte correspondência:
de 7 a 9 L; de 10 a 15 – M; de 26 a 22 – N e de 23 a
26 – O.
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Attilio
Vivacqua mandou à Mesa um outro requerimento de
preferência que vai ser lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 157 – 1948
Requeiro preferência para a emenda nº 44.
Sala das Sessões, em 18 de outubro de 1948.
– Attilio Vivacqua.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 44, para
a qual é solicitada preferência, manda corrigir para
"O" o padrão de vencimentos dos funcionários classe
"26" do Quadro Suplementar.
O SR. DURVAL CRUZ (*) (pela ordem):. – Sr.
Presidente, peço a V. Ex.ª considere a emenda nº
101 dependente, em parte, da sorte da emenda nº
44 e do item II da emenda nº 2, pois a emenda nº
101 é, parte de um todo; é o apartamento de um
edifício.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – As emendas
são idênticas.
O SR. DURVAL CRUZ: – Não são
pereftiamente idênticas. A emenda nº 44 e a
emenda nº 2, no item II, dizem ambas respeito a
todos os funcionários de padrão 26, do Quadro
Suplementar
do
Ministério
da
Fazenda.
Pessoalmente sou favorável a ambas...
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Elas são
idênticas.
O SR. DURVAL CRUZ: – e espero que o
plenário as aprove.
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.

Entretanto, quero resguardar a sorte da
emenda nº 101, de minha autoria, que diz apenas
respeito aos titulares dos cargos de padrão 26, do
Ministério da Fazenda.
Peço a V. Ex.ª Sr. Presidente, considere êsse
aspecto.
O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. Senadores
que aprovam o requerimento de preferência para
votação da emenda nº 44, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Está concedida a preferência.
Vou submeter à votação a emenda nº 44.
Pondero ao Senado que é no mesmo sentido da
segunda parte da emenda nº 2, oferecida em
plenário.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Essa é idêntica
àquela.
O SR. PRESIDENTE: – Quer a emenda nº 44,
quer o nº II. da emenda nº 2, tiveram parecer
favorável da Comissão, por serem perfeitamente
idênticas.
Portanto vou submeter a votos a emenda nº
44.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram
ficar sentados (Pausa).
E' aprovada a seguinte:
EMENDA
Corrija-se
para
"O"
o
padrão
de
vencimentos dos funcinários classe "28" do
Quadro Suplementar.
O SR. PRESIDENTE: – Está prejudicado o
item II da emenda nº 2, no qual se dispõe:
"Ficam incluídos no padrão "O" do art. 3º do
mesmo substitutivo os ocupantes do padrão
numérico "26" do Quadro Suplementar do
Ministério da Fazenda".
O SR. IVO D'AQUINO (para declarações
de
voto):
–
Sr.
Presidente
peço
a
V.
Ex.ª consignar que votei contra a emenda nº 44.
O SR. PRESIDENTE: – A declaração de V.
Ex.ª constará da ata.
E' declarada prejudicada a seguinte:
EMENDA
Nº 101
parágrafo único do art. 4º passa a § 1º.
Acrescentar:
2º – Os cargos isolados do padrão
numérico "26" ficam incluídos no padrão
alfabético "O".
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O SR. IVO D'AQUINO (*) (para encaminhar a
votação): – Pelo mesmo motivo, Sr. Presidente,
porque me tenho manifestado contra outras
emendas que alteram o sistema do projeto, declaro
votar contra esta.
A aumento de despesa, que ela acarreta, é de
trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros anuais.
O SR. PRESIDENTE:– Vai-se proceder a
votação.
Os Senadores que aprovam a emenda nº 68,
queiram ficar sentados. (Pausa)
Está rejeitada.
O SR. VICTORINO FREIRE (pela ordem): –
Sr. Presidente, requeiro verificação da votação.
SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação da votação solicitada pe Sr. Senador
Victorino Freire.
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que
rejeitam a emenda (Pausa)
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que
votaram contra e levantar-se os que votaram a favor
(Pausa)
Manisfestaram-se a favor quatorze Senhores
Senadores contra quinze.
Não há número.
Vai-se proceder à chamada.
Os Srs. Senadores que aprovarem a emenda
responderão SIM; os que a rejeitaram, dirão NÃO.
Procede-se à chamada.
Respondem "sim" os Senhores Senadores:
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Victorino Freire.
Evandro Vianna.
Mathias Olympio.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
Olavo Oliveira.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Walter Franco.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Attillo Vivacqua.
Hamilton Nogueira.
Euclydes Vieira.
Alfredo Nasser.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Roberto Glasser.
Arthur Santos.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

Ernesto Dornelles.
Salgado Filho.
Camilo Mercio (27).
Responderam "não" os Senhores Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Augusto Meira.
Joaquim Pires.
Etelvino Lins.
Apolônio Salles.
Cícero de Vasconcelos.
Maynard Gomes.
Henrique de Novais.
Santos Neves.
Alfredo Neves.
Andrade Ramos.
Flávio Guimarães.
Ivo d'Aquino (13).
O SR. PRESIDENTE: – Responderam "sim"
vinte e sete e "não" treze Srs. Senadores.
Está aprovada a emenda.
É aprovada a seguinte:
EMENDA
Nº 68
Acrescente-se onde couber:
Art.
Ficam
incluídas
nas
classes
correspondentes
as
dos
oficiais administrativos do Quadro Suplementar
do Ministério da Fazenda, os oito oficiais
administrativos do Quadro Permanente do mesmo
Ministério que integravam a classe J do Quadro I –
Tesouro Nacional, na vigência da Lei nº 284 de
1936.
Parágrafo único. Os funcionários a que se
refere este artigo, deverão apresentar seus títulos ao
Serviço do Pessoal do Ministério da Fazenda para
serem apostilados.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a emenda
nº 95-A, com parecer favorável da Comissão de
Finanças.
O SR. WALTER FRANCO (pela ordem): – Sr.
Presidente, apresentei requerimento de destaque,
em relação a emenda cuja votação V. Ex ª acaba de
anunciar.
O SR. PRESIDENTE: – Deve haver engano
de V. Ex.ª .Não se acha sobre a mesa nenhum
requerimento neste sentido.
O SR. VICTORINO FREIRE: – É um pedido
de preferência do Senador Walter Franco.
O SR. PRESIDENTE: – Retifico. Há de fato,
requerimento do Sr. Senador Walter Franco que vai
ser lido.
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 157 de 1948
Requeiro o destaque da expressão das
emendas de ns. 42 e 71: – "e demais contadores do
Quadro Permanente do Ministério da Fazenda", para
completar o sentido da emenda número 95-A, que
ficará assim redigida:
"Os atuais funcionários nomeados de acordo
com os arts. 32 e 37 do Decreto-lei nº 1.168, de 22
de março de 1939, e demais contadores do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda, ficam
classificados nos padrões alfabéticos da carreira de
contador do Quadro Suplementar do Ministério da
Fazenda, observadas as mesmas condições
estabelecidas na Lei nº 200, de 30 de dezembro de
1947".
Justificação
A emenda ficaria incompleta se não houvesse
a referência que o destaque assinala, porque do
benefício que a mesma representa resultaria o
sacrifício do único contador do padrão I,
transferido."ex-officio" do Ministério da Agricultura
para aquele Quadro Permanente.
Sala das Sessões, em 18 de outubro de 1948.
– Walter Franco.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 42 já foi
aprovada.
O nobre Senador requer destaque de
expressão contida em emenda já votada.
A emenda nº 71 está assim redigida:
"Aos atuais oficiais administrativos do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda que
ingressarem na carreira, por nomeação ou
transferência, mediante concurso de primeira
entrância, para emprêgos de fazenda estendem-se
as normas da Lei nº 200, de 1947".
Não existe, por conseguinte, a expressão cujo
destaque se pede: "e demais contadores do Quadro do
Ministério da Fazenda".
Também não está contida na de nº 42:
"Nas carreiras de contador e oficial administrativo
do Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda,
excluídos os cargos já beneficiados pela Lei nº 200, de 30
de dezembro de 1947, a conversão dos padrões
numéricos de que trata êste artigo a fim de
que seja restaurada a equivalência de cate-

gorias
originàriamente
estabelecidas,
observará, entretanto, a seguinte correspondência:
de 7 a 9..."
O requerimento, portanto, não tem razão de
ser.
O SR. WALTER FRANCO (pela ordem): – Sr.
Presidente, aprovada nos seus têrmos a emenda nº
95-A, ficaria fora do Quadro de Contadores do
Ministério da Fazenda um funcionário transferido "exofficio".
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Pondero
que a expressão cujo destaque V. Ex.ª
pede não consta das emendas a que V.
Ex.ª se referiu. Assim, não tem objetivo o
requerimento.
O SR. WALTER FRANCO: – Objetivo
tem, Sr. Presidente: salvar um funcionário
sacrificado.
O SR. PRESIDENTE: – O objetivo do
requerimento é destacar certa expressão. Se o
destaque salva, ou não o funcionário di-lo-á o
Senado.
O SR. WALTER FRANCO: – A expressão
consta das emendas números 42 e 71.
O SR. PRESIDENTE: – Vou lê-las ao Senado,
pela terceira vez.
Diz a emenda nº 42:
"Nas carreiras de contador e oficial
administrativo
do
Quadro
Suplementar
do
Ministério da Fazenda, excluídos os cargos
já beneficiados pela Lei nº 200 de 30 de dezembro
de 1947, a conversão dos padrões numéricos
de que trata êste artigo, a fim de que
seja
restaurada
a
equivalência
de
categorias
originariamente
estabelecidas,
observará, entretanto, a seguinte correspondência:
de 7 a 9..."
Esta emenda foi rejeitada e dela não
constam as palavras referidas no requerimento de V.
Ex. ª.
Vou lêr, agora, a subemenda número 71:
"Aos atuais oficiais administrativos do
Quadro Permanente do Ministério da Fazenda
que ingressarem na carreira por nomeação
ou
transferência
mediante
concurso
de
primeira entrância para empregos de Fazenda
estendem-se as normas da Lei número 200, de
1937".
Também não constam as palavras referidas
por V. Ex. ª. Deve haver equívoco do nobre
Senador.
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Não
posso,
portanto
submeter
ao a Comissão de Redação verifique se houve engano.
voto da Casa o requerimento do Senador Walter
Os. Srs. Senadores que aprovam o
Franco.
requerimento
queiram
permanecer
sentados.
Em votação a emenda 95-A.
(Pausa).
É aprovada a seguinte:
Está aprovado.
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda nº
EMENDA
82 ressalvada a corrigenda requerida, queiram ficar
sentados. (Pausa).
Nº 95-A
É aprovada a seguinte:
Acrescente-se onde convier:
§... -- Os atuais funcionários nomeados de
acôrdo com os art. 32 e 37 do Decreto-lei nº 1.168
de 22 de março de 1939, ficam classificados nos
padrões alfabéticos da carreira de contador
do Quadro Suplementar do Ministério da
Fazenda, observadas as mesmas condições
estabelecidas na Lei nº 200, de 30 de dezembro de
1947".
É rejeitada a seguinte:

EMENDA
Nº82

EMENDA

Acrescente-se onde convier:
Art.
Fica
restabelecida,
em
caráter
permanente, a disposição contida na Lei nº 136, de
10 de novembro de 1947, que faculta inscrição dos
membros do Poder Legislativo no quadro de
contribuintes do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado.
É declarada prejudicada a seguinte:

Nº 114

EMENDA

A emenda nº 71 da Comissão de Finanças.
Acrescente-se:
"bem
como
aos
funcionários
que
pertenciam ao antigo Quadro XIII e que, por
invalidez, ou por terem atingido o limite
de idade, foram aposentados no cargo de
contador do Quadro Permanente do Ministério da
Fazenda".
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Passa-se
à emenda nº 82, que mereceu parecer favorável.
O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr.
Presidente o nobre Senador Aloysio de
Carvalho acaba de me informar estar errada a
citação da Lei em que se baseia a emenda. Não
faço a corrigenda, porque não tenho presente a
legislação.
Peço a V. Ex.ª faça constar da
ata,
caso
seja
aprovada
a
emenda,
que a Comissão de Redação retificará o
equivoco.
O SR. DURVAL CRUZ: – Creio que a
referência à lei está certa, conforme se verifica à
pág. 14.573, do "Diário Oficial" nº 264, de 14 de
outubro de 1947".
O SR. IVO D'AQUINO: – Em todo caso, a
Comissão de Redação procederá à verificação
necessária.
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador
Ivo d'Aquino pondera que houve equivoco na
citação da Lei a que se refere a emenda nº 82
e requer que, sendo a emenda aprovada,

Nº 83
Onde couber:
"Os ocupantes de cargos extintos, que tenham
sido ou venham a ser transformados, terão direito ao
reajustamento dos seus vencimentos, à época da
transformação de acordo com as Tabelas que
normalmente vem fixando tais vencimentos".
É rejeitada a seguinte:
EMENDA
Nº 94
"O funcionário que haja exercido interinamente por
um ano, ou mais, sem interrupção, com relevantes
serviços, oficialmente reconhecidos, cargo público isolado
e que durante esse exercício tenha completado 35 anos
de serviço público, poderá, aposentar-se nesse cargo nos
têrmos do art. 191 § 1º da Constituição, com os
vencimentos e alteração inerentes ao mesmo cargo ao
tempo em que fôr requerida a aposentadoria".
É aprovada a seguinte:
EMENDA
N° 109
Acrescente-se depois do art. 31:
Art. – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o
crédito especial até setecentos e cinqüenta milhões de
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cruzeiros para atender às despesas decorrentes da
execução da presente lei.
O SR. PRESIDENTE: – Submeto ao voto do
plenário a emenda nº.110.
O parecer é favorável.
O SR. IVO D'AQUINO (Para encaminhar a
votação): – Sr. Presidente, a emenda foi rejeitada
pela comissão, apesar de ser formulado o parecer
pelo Relator.
– É exato.
O
SR.
IVO
O
SR.
ALVARO
ADOLPHO:D'AQUINO: – Os fundamentos da
rejeição foram os seguintes: Reza a emenda:
"Nos limites de sua competência, o Poder
Executivo adotará providência, ou solicitará ao
Congresso medidas que torne possível a redução
progressiva dos quadros do funcionalismo público e
dos efetivos militares, tendo em vista as
possibilidades da Receita da União, a eficiência do
serviço público e a defesa nacional".
A Comissão entendeu que o Poder Legislativo,
nos têrmos da emenda, traçava normas ao Poder
Executivo, o que não se compreende.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Perfeitamente. V.
Ex.ª tem toda razão.
O SR. IVO D'AQUINO: – Evidentemente, se o
Congresso estatue que – "nos limites de sua
competência,
o
Poder
Executivo
adotará
providências" está ditando regras ao Govêrno, o que
não pode fazer.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não obstante o
conteúdo da emenda ser o melhor possível e traduzir
ótima intenção.
O SR. IVO D'AQUINO: – Vossa Ex.ª tem
razão.
O SR. ANDRADE RAMOS: – O Congresso
não está impondo regras.
O SR. IVO D'AQUINO: – Pelo principio da
independência dos Poderes, não nos compete
estabelecer, em lei, regra como esta. Seria o mesmo
que o Poder Executivo enviar mensagem ao
Legislativo,
aconselhando-lhe
medidas
da
competência do Parlamento.
Por motivos de ordem doutrinária o mesmo em
face do disposto na Constituição, deve ser rejeitada.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Aliás, esta
ponderação consta da mensagem do Sr. Presidente
da República.

O SR. IVO D'AQUINO: – Era o que tinha a
dizer. (Muito bem) .
O
SR.
ALVARO
ADOLPHO
(Para
Encaminhar a Votação): – Sr. Presidente, dei
parecer favorável à emenda.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Excelência
agiu muito bem.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Não a examinei
sob o ponto de vista constitucional, nem isso era
peculiar à Comissão de Finanças. Assim procedi,
porque constava do ante-projeto do Govêrno o texto
da emenda. Era o próprio Executivo quem a oferecia.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Perfeitamente.
O SR. FILINTO MULLER: – O Govêrno não
precisava de autorização do Congresso para
proceder a êsse estudo. Não precisava propor; não é
de nossa atribuição, nem competência.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – A intenção do
Govêrno era que a medida constasse de lei, para
facilitar a ação administrativa.
O SR. FILINTO MULLER: – A ação do
Govêrno independe da lei, de vez que já está na lei
máxima.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – A emenda
poderia
até
ser
considerada
de
fundo
parlamentarista, porque, realmente, se poderia
vislumbrar nela êsse aspecto. Aceitei-a de bom
grado Tratava-se de recomendação ao Poder
Executivo, pela qual o Congresso atribula aquêle
poder à responsabilidade que da emenda podesse
decorrer.
O SR. SALGADO FILHO: – Responsabilidade
que, aliás, lhe pertence; o Congresso é que não deve
ficar com ela.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – O próprio
Executivo é que pede normas nêsse sentido. Assim,
a intenção do relator foi atender à própria intenção
do Govêrno, visando a emenda restaurar disposição
igual do ante-projeto. (Muito bem) .
O SR. PRESIDENTE: – Anunciei que
o parecer da Comissão fôra favorável em face
da publicação. Entretanto, segundo se infere,
agora, dos esclarecimentos prestados pelo
relator e pelo Senador Ivo d'Aquino, a
publicação não está certa; o parecer é
contrário.
Os Senhores que aprovam a emenda com
parecer contrário, queiram ficar sentados. (Pausa).
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É rejeitada a seguinte:
EMENDA
Nº 110
Inclua-se onde convier:
Art. – Nos limites de sua competência o Poder
Executivo adotará providências.que tornem possível
a redução progressiva dos quadros do funcionalismo
público e dos efetivos militares, tendo em vista as
possibilidades da Receita da União, a eficiência do
serviço público e a defesa nacional.
Art. – O Poder Executivo procederá à revisão
das atuais tabelas de extranumerários mensalistas
do serviço público, com o fim de reduzir o número de
tabelas e funções em cada Ministério e de comprimir
a despesa atual com essa modalidade de servidores.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à votação
da emenda nº 119.
O
SR:
ALVARO
ADOLPHO
(Para
encaminhar a Votação): – Sr. Presidente,
no
mesmo
sentido
das
minhas
considerações anteriores, quero justificar o
parecer favorável à emenda nº 119, que,
realmente, envolve uma recomendação ao
Poder Executivo. Quando da discussão do
projeto
na
Comissão
de
Finanças,
agitou-se a questão da melhor remuneração
para os cargos técnicos. V. Ex.ª sabe
que os padrões de vencimentos dos cargos
técnicos
não
podem
ser
os
mesmos
dos cargos administrativo comuns, porque,
em.regra,
os
técnicos
encontram
melhor
remuneração
no
mercado
do
trabalho.
Essa
emenda
poderia
parecer
anodina
como
a
anterior.
Entretanto,
o
relator
entendeu
que
seria
perfeitamente
admissível,
de
vez
que
despertava,
no
Poder
Executivo,
a
atenção
para
esse
caso
especial
da
remuneração
dos
técnicos.
Foi êsse o sentido do meu parecer
entretanto, não faço nenhuma questão de que
seja
aprovada
a
emenda:
O
Senado
deliberará
como
melhor
entender.
(Muito bem) .
O
SR.
IVO
D'AQUINO
(*)
(Para
Encaminhar A Votação): – Sr. Presidente,
pelos mesmos motivos por que impugnei a
emenda nº 110, tenho que me opôr à emenda
nº 119...
O SR: FILINTO MÜLLER: – Que, alias,
padece do mesmo vicio.
O SR. IVO D'AQUINO: – ... por entender
que o Congresso estaria ditando normas ao
Poder Executivo, a
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

respeito de matéria de sua iniciativa. Por essa razão
sou contra a emenda.
O SR. ALFREDO NASSER: – Apesar de ter
sido um dos signatários da emenda, estou de acôrdo
com Vossa Excelência.
O SR. IVO D'AQUINO: – Muito obrigado a V.
Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores que
aprovam a emenda 119, queiram ficar sentados.
(Pausa) .
É rejeitada a seguinte
EMENDA
Nº 119
Acrescentar onde convier:
"Art. – O Governo proporá ao Congresso,
dentro de noventa dias, (90) contados da publicação
desta. Lei, dos cargos técnicos, assim reconhecidos
em Lei ou Regulamento, bem como a reestruturação
das respectivas carreiras".
São rejeitadas as seguintes
EMENDA
Nº 130
Onde couber:
Esta lei, para todos os efeitos, será
promulgada a título precário e de emergência. Dentro
de seis meses, deverá o Govêrno organizar projeto
de reestruturação do funcionalismo público civil, sem
aumento de pessoal de despesas.
EMENDA
Nº 32
Onde convier, acrescente-se:
Fica incorporado à remuneração do ocupante
do cargo técnico como tal reconhecido em Lei ou
Regulamento um acréscimo de 30% sôbre os,
vencimentos, salários ou gratificações de função
fixados nesta Lei.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à votação
da emenda nº 117.
O SR. ALFREDO NEVES (*) (Para
Encaminhar A Votação): – Sr. presidente, sou autor
dessa emenda e, com ela, viso regularizar, em
benefício do Tesouro, à questão atinente não só às
gratificações adicionais, como às de magistério. A
gratificação adicional e bem assim a de magistério
são prêmio concedido ao servidor pelo tempo de
serviço no cargo. No entanto, ultimamente, vem-se
contando todo o tempo, de serviço público, quer
estadual, municipal ou federal, para
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
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efeito de percepção dessas gratificações.
Que vemos então? Funcionário nomeado
para o primeiro pôsto da carreira, mas que já
serviu em outra repartição, se seus novos
colegas
tiverem
direito
à
gratificação
adicional,
imediatamente
êle
terá
os
vencimentos do cargo e mais essa gratificação
pelo tempo de serviço que não prestou
nêsse cargo, mas em outras funções.
Igual
fato
está
ocorrendo
com
o
professor.
Qualquer
funcionário
nomeado
professor,
assumindo
a
cátedra,
requer,
logo, a contagem do tempo que prestou em
outras funções, para efeito de recebimento
da gratificação de magistério e para tanto,
pretende
computar
o
tempo
de
serviço
prestado,
anteriormente,
em
outro
cargo.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – A meu ver,
V. Ex.ª milita num equívoco. O tempo
contado diz respeito somente ao exercício
da
cadeira
e
é
encarado
com
grande
rigor. Eu próprio já requeri gratificação por
tempo de serviço, pedindo fôsse contado
aquêle em que.exerci o cargo de membro
do Conselho Administrativo do Estado do Ceará,
e o Ministério me recusou. Como vê V. Ex.ª
se equivocou no particular.
O SR. ALFREDO NEVES: – O tempo de
serviço,
como
membro
do
Conselho
Administrativo – função que tive a honra
de desempenhar, também, por longos anos no
Estado do Rio de Janeiro – jamais foi contado
como
serviço
público.
Os
membros
do
Conselho Administrativo eram nomeados a
título
precário,
sem
qualquer
qualidade
de
funcionário
público.
Tinham
apenas
função
decorativa,
sendo
gratificados
por
sessão.
O SR. FILINTO MÜLLER: – É serviço público.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Eu era professor
catedrático vitalício e fiquei privado de minha
função para servir o País naquela ocasião.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Comissão
considerada, por lei, como serviço relevante.
O SR. ALFREDO NEVES: – Naturalmente, V.
Ex.ª pretendia contar o tempo em dôbro.
O Sr .Olavo Oliveira – Não; absolutamente.
O SR. ALFREDO NEVES: – Se V. Ex.ª era
professor
catedrático
contava

seu tempo como tal. Ninguém lhe poderia tirar êsse
direito.
O SR. FILINTO MÜLLLER: – Mas não contou
para efeito de gratificação.
O SR. ALFREDO NEVES: – Se V. Ex.ª era
professor catedrático e exercia comissão no
Conselho Administrativo, continuava a contar seu
tempo de serviço como professor catedrático e,
nessa qualidade, jamais lhe retirariam a gratificação
adicional a que tinha direito.
Na Comissão de Finanças já tive ocasião de
examinar vários processos oriundos do Ministério da
Justiça, em que eram contados o tempo de
magistério a professôres que, em certo período,
exerceram funções diferentes.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – V. Ex.ª me
permite outro aparte? (Assentimento do orador) Há
equivoco de V. Ex.ª. Eu era professor federal, e,
como tal, tive de servir no Conselho Administrativo.
Completado o tempo de vinte anos de serviço como
professor, requeri sua contagem e me foi negado.
Vou apelar para o judiciário. Meu intuito é mostrar
que V. Ex.ª se equivoca nos fundamentos de sua
justificação.
O SR. ALFREDO NEVES: – Senhor
Presidente, não vou, nêste momento debater com o
nobre Senador pelo Ceará o critério dá contagem de
tempo de serviço. O que o eminente colega invoca é
para mim caso especial.
Entretanto, professores que exerceram
funções que não as de magistério, pois não era
permitida a acumulação remunerada, estão hoje,
contando tempo de serviço de professorado, para
efeito da gratificação adicional.
O SR. FILINTO MÜLLLER: – Permite V. EX.ª
um aparte?
O SR. ALFREDO NEVES: – Com todo o
prazer.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Compreendo
perfeitamente o que V. Ex.ª está dizendo e onde
quer chegar. Segundo creio, entende o nobre colega
que não deve ser contado para efeito da gratificação
adicional, o tempo de serviço dos professores que
exerceram outras funções. O que, porém, há pouco
foi dito pelo nobre Senador Olavo Oliveira deu-me
ensejo à apresentação de emenda a um projeto de
lei que estabelecia taxativamente que, quando
professor fôsse afastado, independentemente de sua
vontade, para cargo eletivo ou função de relevância,
não
deixaria
de
ser
contado
o
tempo
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dêsse afastamento, para efeito da gratificação
adicional. O nobre orador considerou-a, até justa. O
que está acontecendo, entretanto, é o contrário, os
professores, afastados para o exercício de função
eletiva ou de relevância, não têm computado o
tempo de afastamento para o efeito da gratificação
de magistério, ao passo que é contado para outros
cargos diferentes do magistério.
O SR. ALFREDO NEVES: – A emenda que
sugeri, Sr. Presidente, regulariza a situação: por ela;
o tempo de serviço em outras funções que não
aquelas que fazem jús à gratificação adicional não
deverá ser computado.
Está claro que á lei não pode ter efeito
retroativo, mas a própria Constituição determina que
o tempo de serviço municipal, estadual ou federal só
é contado para as disponibilidades e aposentadorias
e não para todos os efeitos.
Quero justamente corrigir, em favor do
Tesouro, uma prática que se vem seguindo há
muitos anos.
Não tenho nenhuma intenção de prejudicar
quem quer que seja, mas entendo que, como
legisladores, devemos ter espírito público e sugerir
medidas capazes de acautelar os interesses do
erário nacional.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem).
O SR. OLAVO OLIVEIRA (*) (Para
encaminhar a Votação): – Senhor Presidente, devo
dizer a V. Ex.ª que no estabelecimento federal em
que servi como professor – a Faculdade de Direito
do Ceará – o critério adotado é diferente. Não
pretendo, no entanto, reportar-me ao mérito da
emenda.
Data venia, quero chamar a preciosa
atenção de V. Ex.ª para a questão de ordem que vou
suscitar.
A emenda nº 117, do douto e ilustre Senador
Alfredo Neves, tem um preceito genérico, que não
admite nenhuma exceção, estando assim redigida:
"Para a percepção de gratificação adicional ou
de magistério, somente será computado o tempo de
serviço na função, não podendo a mesma
ultrapassar a 1/4 dos respectivos vencimentos".
Peço a atenção de V. Ex.ª, bem como do
Senado para a expressão
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

"somente será computado o tempo de serviço na
função".
Ora, Sr. Presidente, em sessão anterior, já
mereceu a aprovação do Senado emenda que briga,
que está em conflito com essa expressão.
A emenda já aprovada pelo Senado é a de nº
56, da autoria – salvo engano – do eminente
Senador Fillinto Müller, estando assim redigida:
"Os professores catedráticos do ensino
superior, quando, em exercício de cargos eletivos ou
de comissões que lhes impossibilite o exercício da
cátedra, contarão o tempo respectivo como se em
exercício estivessem, para efeito da gratificação de
magistério".
Pela emenda, a função legislativa, sendo
evidentemente de caráter público, é como se fôsse a
função do ensino.
A emenda nº 117, do nobre Senador Alfredo
Neves diz que para a percepção de gratificação
adicional ou de magistério somente será computado
o tempo de serviço na função.
O SR. ALFREDO NEVES: – É o tempo de
serviço no cargo.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Parece-me que,
com a aprovação da emenda nº 56, a de nº 117 está,
em parte, prejudicada. Desejo portanto, Sr.
Presidente, que V. Ex.ª examine o assunto e o
resolva com o seu reconhecido espírito de justiça.
(Muito bem).
O
SR.
ALVARO
ADOLPHO
(Para
Encaminhar A Votação): – Sr. Presidente, quero
justificar mais uma vez, o ponto de vista do relator
quanto a emenda do nobre Senador Alfredo Neves,
de nº 117. A opinião do relator foi de que se tratava
de questão que envolvia definição constitucional,
portanto fora dos limites do projeto.
Trata-se, de uma questão constitucional,
porque a emenda pode afetar direitos adquiridos,
assegurados pela Constituição. Não podemos
lesgilar nem regular o dispositivo do art. 186 da
Constituição numa lei de aumento de vencimentos.
Êsse assunto poderia ser objeto de lei especial.
O SR. ALFREDO NEVES: – Se V. Ex.ª fôsse
dar parecer contrário a tôdas as emendas que não
se coadunassem com o projeto de aumento de
vencimentos, V. Ex.ª, teria que reduzi-lo a um têrço.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Numa lei de
reajustamento
de
vencimentos,
na
qual
determinadas
percentagens
e
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gratificações adicionais deveriam ser computadas,
não nos seria licito regular dispositivo da
constituição.
Assim, a atitude do relator, nêste caso, foi de
respeito ao dispositivo constitucional. A não ser por
lei ordinária, não era possível examinar o assunto.
E' a razão porque, Sr. Presidente, o relator da
Comissão de Finanças não concorda com a emenda
do nobre Senador Alfredo Neves embora respeite os
intuitos patrióticos do ilustre colega, no sentido de
diminuir a respesa pública. São êstes os motivos por
que a emenda não foi acolhida pela Comissão de
Finanças. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – A emenda de nº 56, já
aprovada, diz o seguinte:
"Os professôres catedráticos do ensino
superior quando em exercício de cargos eletivos ou
de comissões que lhe impossibilite o exercício da
cátedra, contarão o tempo respectivo, como se em
exercício estivessem, para efeito da gratificação de
magistério".
A emenda nº 117 diz o seguinte:
"Para a percepção de gratificação adicional ou
de magistério sómente será computado o tempo de
serviço na função, não podendo a mesma
ultrapassar a 1/4 dos respectivos vencimentos".
O SR. ALFREDO NEVES (Pela Ordem): – Sr.
Presidente,
as
emendas
não
colidem,
absolutamente. A que tive a honra de apresentar
determina que, para a contagem de gratificação de
magistério a qualquer professor catedrático, seja
computado o tempo de exercício na cátedra. Dêste
modo, eu, nomeado professor catedrático de
determinada matéria, só depois de 10 anos de
exercício, posso receber a gratificação do magistério.
Não contarei o tempo, por exemplo, de oficial
administrativo, exercido numa repartição, ou na
Câmara Municipal de Barra Mansa, de onde sou
natural, como se faz presentemente.
A emenda já aprovada determina que o
professor catedrático, quando eleito Deputado ou
Senador, ou tenha cargo semelhante, não perderá
seu tempo de serviço para contagem de gratificação
de magistério.
Assim sendo, não vejo em que as emendas
possam colidir, em que uma possa prejudicar a
outra. A Comissão de Redação – se porventura
fôsse aprovada a emenda que tive a honra

de apresentar – redigiria a emenda,
englobando e ressalvando a emenda já aprovada.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 566 diz:
"Os professores catedráticos do ensino
superior, quando em exercício de cargos eletivos ou
de comissões que lhes impossibilite o exercício da
cátedra, contarão o tempo respectivo, como se em
exercício estivessem, para efeito da gratificação de
magistério".
A emenda nº 117 diz:
"Para a percepção de gratificação adicional ou
de magistério sómente será computado o tempo de
serviço na função, não podendo a mesma
ultrapassar a 1/4 dos respectivos vencimentos":
O SR. ALFREDO NEVES: – Salvo quando o
catedrático desempenhar mandato legislativo.
O SR. PRESIDENTE: – Uma das emendas
específica que o tempo se conta como se estivesse
no exercício da função e outra determina que só, se
conta o tempo no exercício, da função. São, por
conseguinte, duas emendas que não se conciliam.
Considero. pois, a emenda nº 117 prejudicada pela
votação da emenda nº 56.
O Sr. Alfredo Neves – A emenda nº 56 referese especificamente aos professôres, e a emenda nº
117 é mais ampla; trata do funcionário em geral.
O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª nesta parte
tem razão. Vou submeter à votação a emenda nº
117, excluindo o que se refere ao magistério, matéria
já compreendida na emenda número 56.
Os Senhores que aprovam a emenda nº 117,
exceto quanto à parte referente ao magistério,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
É rejeitada, na parte não referente ao
magistério, a seguinte
EMENDA
Nº 117
Onde convier:
Art. Para a percepção de gratificação adicional
ou de magistério sómente será computado o tempo
de serviço na função, não podendo a mesma
ultrapassar a 1/4 dos respectivos vencimentos.
Parágrafo único. No caso da permissão do
artigo
186
da
Constituição
Federal,
a
gratificação
adicional
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ou de magistério só será concedida no desempenho
do cargo de maior remuneração, quando ambos se
equivalerem em tempo de serviço.
O SR. PRESIDENTE: – A parte da emenda nº
117 relativa ao magistério está prejudicada.
Passa-se à emenda nº 43.
O parecer da Comissão é no sentido de que o
padrão numérico nº 26, de que trata esta emenda, já
está atendido pela aprovação da emenda nº 44. No
que toca ao padrão numérico 23, o parecer é
contrário.
Submeto à votação a emenda apenas no
que diz respeito ao padrão 23, considerando
prejudicada a parte em que se refere ao
padrão 26.
A emenda nº 43 está assim redigida:
Excluam-se os padrões numéricos "25" e "26"
respectivamente, da correspondência com as letras
"M" e "N", da tabela, e incluam-se êsses mesmos
padrões ("23" e "26") antes dos padrões "24" e "27"
da correspondência com as letras "N" e "O", da
mesma tabela.
Os Senhores que a aprovam quanto ao padrão
23, queiram ficar sentados. (Pausa).
Rejeitada.
Está prejudicada a outra parte, concernente ao
padrão numérico número 26.
Em votação, agora, a emenda número 45.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (*) (Para
Encaminhar A Votação): – Sr. Presidente ,a
emenda nº 45 é de minha autoria.
Em lendo tão somente a pequena justificação
que apresentei, estou certo de alertar os nobres
colegas para a justiça da aprovação dessa emenda,
embora com parecer contrário da Comissão de
Finanças.
Diz a justificação:
"O
padrão
numérico
"12"
percebe,
atualmente, vencimento
equivalente
ao
da
referência XXIV, ou sejam: Cr$ 2.400,00. E,
ao passo que esta referência – a que agora se
deu denominação de "referência 26" – foi
incluída no agrupamento correspondente á
letra "J" do padrão alfabético, o padrão
numérico "12" foi en__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

quadrado no agrupamento que corresponde à letra
"I".
Trata-se, evidentemente, de um lapso, na
elaboração do referido enquadramento, de vez que,
exceção do padrão "12", respeitou-se a equivalência
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
referência XXIV, ou "26" conforme a nova
designação,
(extranumerários),
com
iguais
vencimentos atualmente, vencerão, de futuro, Cr$
3.260,00 ou seja, mais Cr$ 630,00.
A correção proposta corresponde a um
aumento de Cr$ 740.830,00 anuais, pois o padrão
"12" compreende 98 funcionários em todo o Brasil.
Esta a anomalia que a presente emenda visa
corrigir, uma vez que, em todo projeto, somente êste
padrão foi desligado da referência que lhe equivalia
em vencimentos".
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Trata-se,
evidentemente, de um engano.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – A diferença
de vencimentos, Senhor Presidente, naturalmente
decorreu de um lapso ao ser a lei confeccionada na
Câmara dos Deputados.
Nestas condições, a aprovação da emenda nº
45 corrigirá a injustiça praticada contra os
funcionários a que acabo de me referir.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Pela
Ordem): – Sr. Presidente, o relator deu parecer
favorável, mas a Comissão rejeitou a emenda.
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores que
aprovam a emenda que teve parecer contrário da
Comissão, queiram ficar sentados. (Pausa).
É aprovada a seguinte
EMENDA
Nº 45
Ao artigo 4º:
"Inclua-se o padrão numérico "12" no
agrupamento correspondente à letra "J" do padrão
alfabético para o efeito da transformação contida no
art. 4º do Projeto da Câmara Federal".
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O SR. IVO D'AQUINO (*) (Para Declaração
De Voto): – Sr. Presidente, desejo declarar que votei
contra essa emenda por uma questão de principio
que venho mantendo. E que êste projeto não foi feito
para reestruturação de vencimentos. Devo, com
justiça, salientar que, realmente, parece ter havido
um lapso na organização da tabela.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não resta
dúvida que houve.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – O parecer do
relator foi nêsse sentido.
O SR. IVO D'AQUINO: – O meu voto contrário
não significa, pois, que não admito a justiça da
emenda. Devo, porém manter o principio que tenho
sustentado.
O SR. FRANCISCO GALIOTTI: – Mas o
Senado aprovou a emenda com toda justiça.
O SR. IVO D'AQUINO: – Reconheço êsse
fato. (Muito bem)
E declarada prejudicada a seguinte

"Engenheiros e Arquiteto" ou "Engenheiros e
Arquitetos".
Sala das Comissões, em setembro de 1948 –
Henrique de Novaes.
EMENDA
Nº 107
Ao art. 28:
anos".

Em vez de "dez (10) anos", diga-se "seis (6)
EMENDA
Nº 9

Substitua-se na "Tabela de Aumento de
Cruzeiros do Pessoal Inativo" (correspondente ao
art. 16): onde se diz Cr$ 1.500,00, 1.100,00 e
EMENDA
750,00, respectivamente, por 30% – 25% – 20%.
O SR. ALFREDO NEVES (Para Declaração
Nº 11-A
De Voto): – Sr. Presidente, peço a V. Ex.ª fazer
consignar em ata que votei contra a emenda nº 9.
No § 2º onde está Cr$ 100,00 diga-se Cr$
O SR. PRESIDENTE: – A declaração de V.
300,00.
Ex.ª constará da ata.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a emenda
nº 103, com parecer favorável.
É rejeitada a seguinte
O SR. IVO D'AQUIINO (*) (Para Encaminhar
A Votação): – Sr. Presidente, a emenda do
EMENDA
nobre
Senador
Henrique
de
Novaes
refere-se, apenas, à denominação das tabelas.
Nº 75-A
Pretende que, onde se diz "Engenheiro", se diga
"Engenheiro
e
Arquiteto".
Não
colide
Emenda ao art. 3º do projeto do aumento geral
absolutamente
com
a
emenda
relativa do funcionalismo.
aos engenheiros do Ministério da Fazenda. O
Substitua-se o valor monetário do padrão M.
que se corrige, apenas
na tabela, é Cr$ 6.030,00 para Cr$ 6.400,00.
a denominação.
O SR. PRESIDENTE: – Numa das últimas
Uma vez aprovada a emenda, será feita a sessões foi aprovada a emenda nº 3 ao art. 3º,
corrigenda da denominação na tabela do Ministério excetuada a parte final, redigida nos seguintes
da Fazenda.
têrmos:
O SR. PRESIDENTE: – Foi aprovada a
"Em conseqüência desta emenda, suprima-se,
emenda nº 112, que fala em engenheiros. Por por desnecessário o parágrafo único do art. 5º do
conseguinte, esta não se acha prejudicada.
projeto".
Este texto da emenda 3, supressiva do
São aprovadas as seguintes
parágrafo único do artigo 5º do projeto, não foi
submetido ao plenário. Ponho-o agora em votação.
EMENDA
Os Senhores Senadores que aprovam a parte
da emenda nº 3 suprimindo o parágrafo único do art.
Nº 103
5º do projeto, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Onde se lê "Engenheiro" ou "Engenheiros",
Aprovada.
leia-se de um modo, geral:
Estão votadas tôdas as emendas.
Os Senhores que aprovam o projeto com as
__________________
modificações introduzidas pelas emendas aceitas,
(*) Não foi revisto pelo orador.
queiram permanecer sentados. (Pausa).

– 558 –
E' aprovado, com as modificações constantes
§ 1º Os cargos de provimento efetivo
das emendas aceitas, o seguinte:
dos padrões P, Q, R e S são transformados no
padrão O.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
§ 2º Os atuais ocupantes dos cargos referidos
no parágrafo anterior terão direito à diferença de
Nº 326, de 1948
vencimentos, nestes incorporada, para todos os
efeitos, de acôrdo com a seguinte tabela:
O Congresso Nacional decreta:
Cr$
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
P ...............................................
500,00
Q ...............................................
1.500,00
Art. 1º O pagamento de vencimento,
R ...............................................
2.500,00
remuneração ou salário do pessoal civil e militar da
S ...............................................
3.500,00
União, será feito com observância dos princípios
estabelecidos nesta lei.
Art. 4º Os padrões numéricos de vencimentos
Parágrafo único. Excetuado o salário do são transformados em padrões alfabéticos na
extranumerário contratado, diarista ou tarefeiro, seguinte base:
nenhum pagamento a que se refere êste artigo,
poderá ser efetuado sem indicação expressa do
padrão 1 – B.
a)
padrão de vencimento, ou da referência de salário.
padrão 2 – C.
b)
Art. 2º Todo cargo, pôsto, função ou
padrão 3 – D.
c)
graduação deverá ter o correspondente padrão de
padrão 4 – E.
d)
vencimento ou referência de salário.
padrões 5 e 6 – F.
e)
§ 1º Excetuam-se os subsídios do Presidente
padrão 7 – G.
f)
da República, do Vice-Presidente da República e dos
padrões 8 e 9 – H.
g)
membros do Congresso Nacional e os vencimentos
padrões 10, 11 e 12 – I.
h)
dos Ministros de Estado, que obedecerão aos
padrões 13 e 14 – J.
i)
preceitos constante da lei ou resolução que os fixar.
padrões 15, 16, 17 e 18 – K.
j)
§ 2º vedado adotar, para base de confronto ou
padrões 19 e 20 – L.
k)
referência, a remuneração dos cargos, carreiras e
padrões 21, 22 e 23 – M.
l)
funções suplementares ou extintos.
m) padrões 24, 25 e 26 – N.
padrões 27, 28,`29 e 31 – O.
n)
DOS PADRÕES DE VENCIMENTOS
Parágrafo único. Os atuais ocupantes dos
Reajusta vencimentos e salários do pessoal cargos dos padrões numéricos – 30 e 31 – terão
civil e militar da União.
direito à diferença de vencimentos sem prejuízo de
qualquer outra diferença de vencimentos que já
Art. 3º Os padrões alfabéticos de vencimento estejam percebendo em virtude de lei, para todos os
passam a ter os seguintes valores mensais:
efeitos nestes incorporada, de acôrdo com a
seguinte tabela:
Cr$
A ..............................................
1.200,00
Cr$
B ..............................................
1.310,00
30 ..................................................
500,00
C ..............................................
1.440,00
31 ..................................................
1.500,00
D ..............................................
1.580,00
E ..............................................
1.720,00
Art. 5º Os padrões alfabéticos, incluídos no
F ..............................................
1.900,00
art.3º, são aplicáveis aos cargos de provimento
G ..............................................
2.170,00
efetivo, isolados ou de carreira, e aos postos de
H ...............................................
2.580,00
oficiais das Fôrças Armadas.
I ...............................................
2.990,00
Parágrafo
único.
Não
haverá,
no
J ...............................................
3.620,00
Serviço Público Civil, cargo de provimento efetivo,
K ...............................................
4.310,00
isolado ou de carreira, de padrão superior a O,
L ...............................................
5.160,00
suprimidos todos os padrões de vencimentos
M ...............................................
6.080,00
superiores.
N ...............................................
7.230,00
Art.
6º
Os
cargos
de
chefia
ou
O ...............................................
8.400,00
direção serão sempre exercidos em comis-
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são e corresponderão aos seguintes símbolos e valores
§ 1º As referências de salário são aplicáveis às
mensais:
funções de extranumerários, aos cargos de carreira
provisória do Departamento dos Correios e Telégrafos,
Cr$
e às graduações das praças de pré.
§ 2º As referências de salário, instituídas nêste
JC .................................................
3.620,00
artigo,
correspondem às anteriores na seguinte
KC .................................................
5.160,00
conformidade:
LC .................................................
5.160,00
MC
NO
OC
PC
QC
RC
SC
TC
UC

.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

6.080,00
7.230,00
8.400,00
8.900,00
9.900,00
10.900,00
11.900,00
12.900,00
13.900,00

Parágrafo único. Os cargos de provimento em
comissão, de padrões J – K – L – M – N – O – P – Q –
R – S – T – U, passarão a ter como símbolo
respectivamente, JC – KC – LC – MC –NC – OC – PC –
QC – RC – SC – TC – UC.
Das referências de salário
Art. 7º São instituídas as seguintes referências
de salário:
Referência
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Valor mensal
Cr$
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

40,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
550,00
600,00
650,00
750,00
800,00
900,00
1.100,00
1.200,00
1.310,00
1.440,00
1.580,00
1.720,00
1.900,00
2.170,00
2.580,00
2.990,00
3.620,00
4.310,00
5.160,00
6.080,00
7.230,00
8.400,00

I .......................................................................
II e III ...............................................................
IV e V ..............................................................
VI e VII ............................................................
VIII e IX ...........................................................
X, XI e XII .......................................................
XIII, XIV e XV .................................................
XVI a XIX ........................................................
XX e XX I.........................................................
XXII e XXIII .....................................................
XXIV a XXVIII .................................................
XXIX a XXXII ..................................................
XXXII a XXXVI ................................................
XXXVII a XXXIX .............................................
XL ...................................................................
XLI ..................................................................

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DOS VENCIMENTOS E SALÁRIO DOS
MILITARES
Art. 8º Os vencimentos mensais dos postos de
oficiais generais correspondem ao seguinte:
a) General de Exército, Almirante de
Esquadra e Tenente Brigadeiro ...
b) General de Divisão, Vice-Almirante
e Major Brigadeiro .......
c) General de Brigada, ContraAlmirante e Brigadeiro ..................

Cr$
15.000,00
13.000,00
11.000,00

Art. 9º Os vencimentos dos demais postos
correspondem aos dos seguintes padrões:
a) Coronel e Capitão de Mar e Guerra – Padrão
"O".
b) Tenente-Coronel e Capitão de Fragata –
Padrão "N".
c) Major e Capitão de Corveta – Padrão "M".
d)Capitão e Capitão-Tenente – Padrão "L".
e) 1º Tenente – Padrão "K".
f) 2º Tenente – Padrão "J".
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Art.10. Os salários das praças de pré correspondem as seguintes referências:
A) MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Referência de salário
24

22
21

20

Graduação
Aspirante a Oficial.
Médico
Sub-Oficial.
Taifeiro Mor (Cozinheiro e Alfaiate).
1º Sargento e Músico de 1ª Classe.
2º Sargento.
3º Sargento.
Taifeiro de 1ª Classe (Cozinheiro e Alfaiate).

18

Taifeiro Mor (Barbeiro, Copeiro-arrumador e Sapateiro).

17

Taifeiro de 2ª Classe (Cozinheiro e Alfaiate).

16

Taifeiro de 1ª (Barbeiro, Sapateiro e Copeiro).
Aluno da E. E. Aer. (3º e 4º Períodos).
Estagiários Curso F. Enfermeiros.

14

Cabo.

13

Taifeiro de 2ª Classe (Barbeiro, Sapateiro e Copeiro).

11

Soldado de 1ª Classe (I.G.Gt.) engajado.

10

Soldado de 1ª Classe.
Aluno E. E. Aer. (2º Período).
Soldado de 2ª Classe (I. G. Gt) engajado.

8

Soldado de 2ª Classe.

7
5

4

Aluno E. E. Aer. (1º Período)
Aluno Esc. Téc. Aviação.
Cadete 3º ano E. Aer.
Cadete 2º ano E. Aer.
Cadete 1º ano E. Aer.
Cadete Curso Prévio E. Aer.
Aluno C. P. O. R. Aer.
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B) MINISTÉRIO DA GUERRA

Referência de Salário

24

GRADUAÇÃO

Aspirante.
Sub-Tenente.

23

Sargento-ajundante e 1º Sargento músico contramestre.

23

1º sargento e Músico de 1ª classe.

21

2º Sargento e Músico de 2ª classe.

20

3º Sargento e Músico de 3ª classe.

17

1º Cabo e Músico de 4ª classe.

14

Cabo.

11

Soldado Clarim de 1ª classe.

10

Soldado Clarim de 2ª classe.

8

Soldado Clarim de 3ª classe.
Soldado engajado.

6

Soldado especialista.

6

Cadetes do último ano.

4

Cadetes.

2

Aluno da Escola Prep. de cadetes.
Soldado (Recruta ou mobilizável não engajado.).
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C) MINISTÉRIO DA MARINHA

Referência de Salário

24

22
21
20

GRADUAÇÃO

Guarda-Marinha.
Sub-Oficial.
Taifeiro de 1ª classe (cozinheiro).
1º Sargento.
2º Sargento.
3º Sargento.
Taifeiro de 2ª classe (Cozinheiro).

18

Taifeiro de 1ª classe ( Arrum. Bar. e Pad)

17

Taifeiro de 3ª classe (Cozinheiro).

16

Taifeiro de 3ª classe (Arrum., Bar. e Pad).

14

Cabo.

13

Taifeiro de 3ª classe (Arrum., Barb. e Pad.).

12

Marinheiro de 1ª classe.

10

Marinheiro de 2ª classe.
Soldado C.F.N.
Soldado Tambor e Corneta.
Soldado Especializado dos Ramos C.V. e M.A.
Soldado (Comp. Transportes).

7

Grumete.
Sorteado (soldado).
Soldado (voluntário).

5

Aspirante – último ano.

4

Aspirante.

1

Aprendiz marinheiro.
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D) POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Referência de Salário

GRADUAÇÃO

24

Aspirante a Oficial.

23

Sargento ajudante e Intendente.

22

21

20

1º Sargento.
1º Sargento Músico.
2º Sargento.
2º Sargento Músico.
2º Sargento Especialista.
2º Sargento Corneta e Clarim.
3º Sargento.
3º Sargento Músico.

14

Cabo de Esquadra.

11

Corneteiro e Clarim.

10

Soldado.
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E) CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL

Referência de Salário

GRADUAÇÃO

24

Aspirante a Oficial.

23

Sargento-Ajudante.

22

21

20

1º sargento.
1º Sargento Músico.
2º Sargento.
2º Sargento Músico.
3º Sargento.
3º Sargento Músico.

14

Cabo de Esquadra.

11

Bombeiro – Tamboreiro – corneteiro.

10

Bombeiro de 1ª classe.
Bombeiro de 2ª classe.
Bombeiro de 3ª classe.

Art. 11. É assegurado aos extranumerários
contratados, mediante têrmo aditivo, aumento de
salários igual ao decorrente desta lei para os
mensalistas.
Art. 12. Aos atuais extranumerários diaristas e
tarefeiros é concedido aumento de salário em
bases análogas às fixadas para os demais
servidores..
§ 1º O dispôsto nêste artigo aplica-se
aos auxiliares brasileiros das missões diplomáticas,
das repartições consulares e dos escritórios
de propaganda e expansão comercial, ao
pessoal do Serviço Nacional de Febre Amarela,
da Câmara de Reajustamento Econômico e
demais servidores que recebam à conta das
dotações globais da Verba 3 do orçamento da
União.
§ 2º Aplica-se, igualmente, o disposto nêste
artigo ao pessoal dos serviços executados em
regime de acôrdo entre a União e os Estados, cujas
despesas resultantes do aumento correrão por
conta das cotas federais.
Art. 13. Haverá, em cada Ministério,
uma
única
tabela
para
todos
os
extranumerários-mensalistas,
qualquer

que
seja
a
denominação
das
funções
correspondentes.
Parágrafo único. O dispôsto nêste artigo não
se aplica aos extranumerários das repartições
regionais, de natureza industrial.
Art. 14. Enquanto não fôr reformada a.
legislação referente aos funcionários do Ministério
da Fazenda, pagos sob regime de remuneração, o
aumento de salário será concedido na seguinte
forma:
a) a parte fixa corresponderá a 2/3 do
vencimento atribuído ao respectivo padrão
alfabético (art. 3º desta lei);
b) a parte variável será majorada na mesma
base de aumento atribuída aos padrões que mais
se aproximem do respectivo. valor, não podendo
exceder o atribuído ao padrão O.
Parágrafo único. Tomar-se-á como base
para o cálculo do aumento da parte variável a que
se refere a letra b dêste artigo, o percebido,
atualmente, a titulo de percentagens.
Art. 15. Os proventos da disponibilidade
serão revistos na base dos novos valores fixados
por esta lei para os padrões ou referências em que
se encontram os respectivos funcionários.
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Art. 16. Os funcionários civis aposentados da
União, os militares da reserva remunerada e
reformados, das Forças Armadas, Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros, os dois últimos do Distrito
Federal, terão aumentados os proventos atuais, na
forma seguinte:
a) os que passaram à inatividade antes da
vigência da Lei nº 284 e da Lei nº 287, ambas de 28
de outubro de 1936, de acôrdo com a primeira
coluna da tabela abaixo;

b) os que passaram à inatividade no regime
das leis referidas na alínea a, até a data em que
entrou em vigor o Decreto-lei nº 5.976, de 10 de
novembro de 1943, de acôrdo com a segunda coluna
da tabela;
c) da vigência do Decreto-lei mencionado na
alínea b, em diante, com exceção dos inativos que
tiverem sido beneficiados pela Lei nº 116, de 18 de
outubro de 1947, de acôrdo com a terceira coluna da
tabela.

TABELA DE AUMENTO EM CRUZEIROS DO PESSOAL INATIVO
Importância do aumento conforme
a data da inatividade
De 1937
A partir
Até 1936
a 1943
de 1944

Valor do provento
atual

CR$
Até
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
Mais

100,00...................................................................................
101,00 a 200,00.............................................................
201,00 a 300,00..............................................................
301,00 a 500,00..............................................................
501,00 a 700,00.............................................................
701,00 a 1.000,00...........................................................
1.001,00 a 1.500,00...........................................................
1.501,00 a 2.000,00...........................................................
2.001,00 a 3.000,00...........................................................
3.001,00 a 4.000,00...........................................................
4.001,00 a 5.000,00..........................................................
de 5.000,00............................................................................

§ 1º Os inativos e reformados não
poderão
receber
provento
ou
vencimento
superior ao vencimento do cargo ou posto dos
funcionários ou militares da ativa e da mesma
categoria.
§ 2º No cômputo do provento ou
vencimento a que se refere o parágrafo
anterior, não se incluirão as gratificações
e outras vantagens, a que fizeram jus os referidos
inativos.
§ 3º Os proventos da aposentadoria não serão
inferiores a Cr$ 200,00, ressalvado o _isposto no
parágrafo primeiro.
§ 4º Quando houver acumulação de
proventos,
o
aumento
será
calculado
apenas com relação ao provento maior. Se
se tratar de acumulação de vencimentos e
proventos, o aumento somente incidirá _ispo os
primeiros.
§ 5º O _isposto no parágrafo anterior não se
aplica aos cargos vitalícios.

100,00
120,00
160,00
240,00
330,00
420,00
560,00
700,00
870,00
1.050,00
1.300,00
1.500,00

CR$

CR$

75,00
90,00
120,00
180,00
245,00
315,00
420,00
525,00
650,00
770,00
1.000,00
1.100,00

50,00
60,00
80,00
120,00
160,00
210,00
280,00
350,00
430,00
520,00
650,00
750,00

Art. 17. Aos pensionistas do Tesouro Nacional
será concedido aumento provisório de seus
proventos, na seguinte proporção:
a) Até Cr$ 500,00........................................
b) De Cr$ 501,00 até Cr$ 1.000,00.............
c) De Cr$ 1.001,00 até Cr$ 2.000,00..........

25%
20%
15%

§ 1º Somente serão majoradas, na base a que
se refere este artigo, as pensões resultantes de leis
previdenciais e aquelas concedidas á família do
servidor público falecido.
§ 2º Terão o limite superior elevado para Cr$
100,00 as pensões que atualmente não atinjam esse
importância na conformidade da legislação vigente.
Art. 18. Estendem-se aos militares os
benefícios do salário-família, atualmente atribuído
aos servidores civis.
Art. 19. As importâncias mensais das etapas dos militares
asilados serão consideradas partes integrantes
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dos respectivos proventos de inatividade, para os
efeitos da incidência das percentagens do aumento
de que trata esta lei.
Art. 20. As contribuições para o montepio
militar, constantes da tabela que acompanha o
Decreto-lei nº 8.919, de 26 de janeiro de 1946, serão
majoradas proporcionalmente às percentagens dos
aumentos de vencimentos resultantes desta Lei,
arredondadas para um cruzeiro as frações dêste.
§ 1º As pensões correspondentes serão
calculadas de acôrdo com o § 1º do art. 2º do
Decreto-lei número 8.919, citado.
§ 2º É extensivo aos cabos e soldados da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal o direito à contribuição para o montepio
militar; e, igualmente, aos taifeiros da Marinha, desde que
contem mais de 10 anos de serviço militar.
Art. 21. É assegurado o direito à pensão,
instituída pelo Decreto número 1.544, de 29 de
agôsto de 1939, às filhas dos militares que serviram
na guerra do Paraguai, e cujas progenitoras
faleceram ou vierem a falecer.
Art. 22. Os novos valores dos vencimentos,
remunerações, salários, proventos e pensões,
estabelecidos nesta lei, consideram-se efetivados a
partir de 1 de agôsto do corrente ano.
Art. 23. Os vencimentos dos dirigentes e dos
empregados das autarquias federais serão fixados
por ato do Poder Executivo.
Art. 24. Ocorrendo o falecimento do servidor
público civil ou militar, o salário-família continuará a
ser pago a seus filhos menores, até que atinjam a
maioridade.
Art. 25. Os funcionários que perderam função
vitalícia de magistério, por desacumulação ordenada
pela Carta Constitucional de 1937, e, ora, em
disponibilidade, ex-vi do art. 24 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, perceberão
os mesmos vencimentos atribuídos aos demais
catedráticos,
até
serem,
obrigatóriamente,
aproveitados em cadeiras vagas para cuja regência
estejam habilitados.
Art. 26. Os servidores ativos da União, civis ou
militares, quando investidos em funções eletivas
municipais, poderão optar pelos vencimentos do
cargo efetivo, ou do pôsto.
Parágrafo único. O dispôsto nêste artigo
aplica-se, também, aos servidores da União,
reformados, aposentados ou da reserva remunerada.

Art. 27. O dispôsto nesta lei estende-se aos
servidores dos Territórios Federais.
Art. 28. Aos funcionários ocupantes de cargos
isolados, de provimento efetivo, no Exterior, com
mais de dez (10) anos de serviço no estrangeiro,
quando, por qualquer motivo, exercerem suas
funções no Brasil, ou vierem a ser aposentados ou
postos
em
disponibilidade,
perderão
o
direito
às
vantagens
da
gratificação
de
representação, de que, no momento, gozarem. Serlhes-ão, porém, em qualquer hipótese, assegurados
os mesmos direitos e vantagens concedidos aos
funcionários da carreira de “Diplomata”, na forma dos
arts. 12 e 16 do Decreto-lei nº 9.202, de 26 de abril
de 1946.
Art. 29. Os atuais juízes da Câmara de
Reajustamento Econômico terão aumento idêntico
ao atribudo aos atuais ocupantes do padrão R.
Art. 30. Os dispositivos desta lei não se
aplicam aos membros da magistratura, do Ministério
Público e pessoal dos serviços administrativos da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal e dos
tribunais federais, salvo proventos da inatividade ou
disponibilidade.
Art. 31. Os aumentos concedidos pela
presente lei não serão considerados para
efeito do que dispõe o § 2º do art. 3º das
disposições transitórias da Lei nº 284, de 28 de
outubro de 1936, nem determinarão, para os
servidores afiançados, a obrigação de reforçar a
fiança.
Art. 32. A presente lei, entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da
Câmara nº 326, de 1948, com as emendas
aprovadas, vai à Comissão de Redação para redigir
o vencido.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA (pela ordem):
– Sr. Presidente, a emenda nº 137, modificativa da
de nº 7, não foi votada.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda 137 ficou
prejudicada em face da de nº 78, que está assim
redigida:
“Acrescente-se onde convier:
Art. Perceberão os médicos sanitaristas do
M.E.S. o dôbro dos vencimentos da classe a que
pertençam ou venham a pertencer, em virtude do
tempo integral de serviço, pelo qual optaram.
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§ 1º Entende-se por tempo integral, para os
fins dêste artigo, o dedicado exclusivamente aos
trabalhos e estudos dos problemas de medicina
preventiva;
§ 2º Dá-se a opção mediante requerimento
dos interessados”.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO ADOLPHO (pela orde): – Sr.
Presidente, desejo fazer uma retificação.
Quando V. Ex.ª anunciou a votação da
emenda número 9, sôbre a tabela de aumento do
pessoal inativo, leu 30%, 35% e 20%. Foi equívoco
de publicação; e houve retificação.
A ordem percentual é: 35%, 30% e 20%.
Pediria a V. Ex.ª mandasse fazer retificação na
ata.
O SR. PRESIDENTE: – Constará da ata a
retificação formulada por Vossa Excelência.
Acha-se sôbre a Mesa um requerimento que
vai ser lido.
E’ lido o seguinte:

Requeremos, para dar melhor redação à
emenda nº 71 e emendas números 112 e 122, estas,
dos Senadores Francisco Gallotti e Plínio Pompeu, e
aquelas, dos Senadores Francisco Gallotti e
Victorino Freire, que o vencido tenha a seguinte
redação:
Art....... Aos atuais oficiais administrativos do
Quadro Permanente do Ministério da Fazenda que
ingressarem na carreira, por nomeação ou
transferência, mediante concurso de primeira
entrância para empregos de Fazenda, e aos atuais
engenheiros do mesmo Quadro que pertenciam ao
Quadro XIV – Administrações do Domínio da União –
estendem-se os benefícios da Lei nº 200, de 1947.

direito reconhecido aos oficiais administrativos do
Quadro Permanente que ingressaram na carreira
mediante concurso de primeira entrância para
emprêgos de Fazenda.
Surgiram depois as emendas 112 e 122,
referentes á situação dos engenheiros do
Quadro
Permanente
que
pertenciam
ao
Quadro XIV – Administrações do Domínio da
União.
Ao serem aprovadas estas emendas, ficou,
inexplicávelmente, omisso no texto do avulso a
situação dos oficiais administrativos já anteriormente
definida pela Comissão de Finanças aprovando a
emenda nº 71.
E’ para sanar essa omissão e com todo
fundamento que se apresenta a petição retro.
Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1948.
– Francisco Gallotti. – Plínio Pompeu. – Victorino
Freire. – Waldemar Pedrosa.
O SR. PRESIDENTE: – Encaminho à
Comissão de Redação de Leis o requerimento que
acaba de ser lido.
Vai-se proceder à leitura de declaração de
voto que também se acha sôbre a mesa.
São lidas as seguintes declarações de voto.
Votei a favor da emenda nº 78 que eleva ao
dôbro os vencimentos dos sanitaristas pela razão
seguinte:
Ninguem pode negar que ao militar em
campanha não seja justo que lhe seja
pago em dôbro os seus vencimentos, isso porque
êle ali arrisca o seu maior patrimônio: a vida. O
sanitarista que exerce a sua humanitária
profissão em hospitais de cancerosos, de
lázaros
(morféticos),
de
tuberculosos
e
outros idênticos, como as que nos pântanos
afrontam a malária e a febre amarela, não
há negar que a todo momento põe em risco
a vida: por tais razões achei de t ô d a justiça a
provação da emenda nº 78 e assim votei: – Joaquim
Pires.

Justificação

DECLARAÇÃO DE VOTO

O requerimento acima não traz inovação
nenhuma ao resolvido sôbre o assunto pelas
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças
do Senado.
Ao contrário, visa restabelecer a verdade na
solução dada na Comissão de Finanças, com uma
subemenda, que não importava nenhuma alteração no

Sou favorável, sem restrições, ao aumento de
vencimentos. Mas sou, também, dos que aceitam,
como certa, a tese tantas vêzes sustentada nêste
plenário, com brilhantismo e indiscutível autoridade,
pelo eminentes Senador Arthur Santos, de
que falece competência ao Congresso, em
face da Constituição, para ampliar as propos-

REQUERIMENTO
Nº 158, de 1948
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Tas do Executivo que se referem a aumento de
vencimentos do funcionalismo.
E se no tocante à majoração dos aumentos
propostos a discussão tem sido admitida, não vejo e
não compreendo como, à vista da letra e do espírito
do dispositivo constitucional, possam surgir dúvidas
quanto à incompetência do Parlamento para
estendê-los à categoria de funcionárias integrantes
de carreiras não incluídas nas mensagens.
O critério adotado pelo Senado, de que, se o
Executivo propõe modificação da estrutura de
determinadas carreiras ou sua equiparação a outras,
para remunerá-las melhor, o Congresso pode,
aproveitando o oportunidade dessa iniciativa,
proceder, sponte sua, à reestruturação e
equiparação de outras, com mesmo objetivo, fere
frontalmente a Constituição e atenta contra os mais
evidentes interêsses da administração pública.
Senão vejamos:
O dispositivo constitucional que atribui à
exclusiva competência do Presidente da República a
iniciativa das leis que mantêm vencimentos não
figurou na Carta de 1891, quer dizer, por aquêle
diploma básico essa coopetência era deferida ao
Parlamento. Mas surgiu na de 1934 e foi repetido na
de 1946. Não figurou na de 1891 e surgiu na de 1934
porque uma e outra refletiam mundos inteiramente
diversos. Um fato que se desenvolveu no período
que vai de uma a outra – a intervenção do Estado no
domínio econômico – impôs adoção de principios
científicos, copiados às organizações particulares,
para a gerência dos negócios públicos.
Essa realidade, presente de muitos anos em
tôdas as democracias do mundo, a começar pelas de
língua inglêsa, foi trazida ao Brasil pela clarividência
dos constituintes de 1934, os mesmos que, dos anos
depois, em câmara ordinária, iriam votar o mais
sábio, o mais honesto, o mais corajoso dos diplomas
legais referentes à administração pública em nosso
País: a lei nº 284, de 28 de outubro de 1936, que
reajustou os quadros e os vencimentos do
funcionalismo civil da União.
Os estudos de que resultou essa lei,
verdadeiramente
revolucionária,
e,
por
isso
mesmo,
sòrdidamente
combatida,
revelaram
em
tôda
sua
extensão,
a

anarquia reinante nos quadros administrativos.
Basta dizer que foram, então, identificados no
orçamento da União mais de quinhentas categorias
de vencimentos, destinadas a remunerar funções
idênticas ou diferentes, segundo exclusivamente o
critério das preferências pessoais ou fôrças dos
empenhos políticos.
Pois bem.
A Lei nº 284 reduziu essas quinhentas
categorias de vencimentos a vinte e três, grupou os
cargos existentes, segundo a natureza do trabalho
ou o grau de dificuldade, em carreiras profissionais e
estas passaram a ser integradas por um conjunto de
classes escalonadas em padrões de vencimentos.
Aí está, pois, a relação entre o dispositivo
constitucional de 1934 e a orientação da Lei nº 284.
O constituinte via claro que nenhuma política
de salário podendo ser estabelecida sem o
conhecimento das funções e das responsabilidades
de que o funcionário está investido, isto e, sem uma
classificação do seu cargo; e como essa
classificação é tarefa essencialmente administrativa
que não pode sofrer solução de continuidade, só o
Poder Executivo estaria em condições de opinar por
uma justa remuneração de seu exercício.
Recebendo essa classificação, mesmo geral, o
Executivo, amparado pelo dispositivo constitucional,
poderia tornar efetivo o princípio de igual pagamento
para trabalho igual, hoje universalmente reconhecido
e cuja inobservância é um dos fatores negativos para
a eficiência administrativa.
Pois se é uma comezinha noção essa de que
o salário só pode ser fixado em face da classificação
do cargo, por que o Congresso se arroga, então, ter
competência para dizer, em face da proposta do
Executivo, majorando os vencimentos desta carreira
que os daquela devem ser majorados porque ambas
são afins?
O que são carreiras afins? Á vista de que
elementos estabeleceu êle essa afimativa?
Porventura avaliou o Congresso as dificuldades do
trabalho de cada uma, a responsabilidade de seus
executantes, investigou a situação de trabalho
semelhante
nas
organizações
particulares,
considerou outros fatores, cujo conhecimento é
indispensável
para
a
afixação
do
sa-
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lário? Os norte-americanos, cujas sensibilidades
democráticas não são menores que as nossas, criam
os cargos por simples ato administrativo e essa
criação é inflexivelmente precedida de uma
descrição minucioso das funções a serem
exercidas. Nem é mesmo concebível que alguém
pague por um trabalho sem conhecer que trabalho é
êsse.
O resultado de termos desprezado essas
verdades, Sr. Presidente, é esta lei que acabamos
de votar. Todo mundo sabe que o aumento
é uma necessidade. Não discuto essa necessidade.
Mas não sei quantas injustiças contém o
bôjo do projeto, apesar da tremenda sangria que vão
sofrer os cofres públicos. As majorações foram
convicções pessoais de cada legislador. E quando a
norma é o arbítrio, o descontentamento acaba por
atingir até os que são por êle beneficiados. – Alfredo
Nasser.
O SR. PRESIDENTE: – Vamos passar à
matéria seguinte da Ordem do Dia.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 168, de 1948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Fazenda, do crédito especial
de
Cr$
40.000.000,00
para
financiamento
excedente do consumo nacional da borracha.
(Com pareceres favoráveis números... 1.109 e
1.110, respectivamente, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças, o 1º com
emenda).
Vai ser lido um requerimento que se acha
sôbre a mesa, da autoria do Sr. Senador Augusto
Meira.
E’ lido o seguinte:

Ao Projeto nº 168, de 1948, da Câmara dos
Deputados,
referente
ao
crédito
de
Cr$
40.000.000,00 para financiamento da produção da
borracha, apresentei uma emenda, cuja retirada
requeiro para evitar maior demora na marcha do
projeto.
Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1948.
– Augusto Meira.
O SR. OLAVO OLIVEIRA (*) (pela ordem): –
Sr. Presidente, não estou bem esclarecido sôbre o reque-

rimento. Parece que o assunto interessa ao
Nordeste. Trata-se de retirada da emenda sôbre o
financiamento da borracha, excluídas algumas
espécies.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda, de autoria
da Comissão de Constituição e Justiça, manda
substituir, no artigo 1º, as palavras finais “inclusive os
tipos maniçoba e manga-beira”, pelas “da
Amazônia”.
O SR. OLAVO OLIVEIRA (pela ordem): – Sr.
Presidente, o Sr. Senador Augusto Meira, retira a
emenda?
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador
Augusto Meira, é o relator e requer a retirada da
emenda.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – A emenda
excluia as duas espécies?
O SR. FILINTO MÜLLER: – Retirada, estão
incluídas.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Nêste caso,
congratulo-me com S. Ex.ª em nome do Nordeste,
que seria prejudicado, se aprovada a emenda.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Vossa
Excelência, expressa, igualmente, as minhas
congratulações.
O SR. OLAVO OLIVEIRA (*): – Sr.
Presidente, o nobre representante do Pará
apresentou emenda pela qual pretendia excluir dos
benefícios do projeto duas espécies de borracha do
Nordeste. S. Ex.ª assim fazendo, laborava em
equívoco, de vez que julgava seria a verba destinada
ao amparo da borracha da Amazônia prejudicada
com a inclusão das espécies referidas. Tal, porém,
não sucede, porquanto o projeto prevê a inclusão da
borracha do Nordeste entre os produtos visados pela
medida.
Pelo que estou entendendo, houve grande
trabalho junto ao nobre representante do Pará por
parte do representante do Banco da Borracha,
contemplado. Penso que o ato de Sua Excelência
favorece êsse movimento e, por isso, estou de
acôrdo – como certamente o estão todos os
representantes do Nordeste – uma vez que
trabalham no sentido de adotar a medida ora
proposta.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não entendi
assim.

__________________

__________________

REQUERIMENTO

(*) Não foi revisto pelo orador.

(*) Não foi revisto pelo orador.
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O SR. FILINTO MULLER: – Muito bem.
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Era o que tinha a
dizer. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – O pedido de
retirada
da
emenda,
apresentando
pelo
Senador
Augusto
Meira,
envolve
questão
de ordem que sómente o Senado pedo
resolver. A iniciativa foi do Relator, na
Comissão de Constituição e Justiça, conforme
consta do parecer. Uma vez aprovado o
parecer, de cujo corpo consta a emenda,
esta passa a ser da Comissão. E uma
vez que a emenda é da Comissão, só esta pode
retirá-la.
O SR. FILINTO MÜLLER (pela ordem): – Sr.
Presidente, V. Ex.ª diz bem: a emenda é da
Comissão, uma vez que foi aprovada pela
maioria de seus membros. Houve apenas os votos
contrários dos Senadores Ferreira de Souza e
Etelvino Lins.
O Senador Augusto Meira, como Relator,
requer a retirada da emenda como poderia fazer
qualquer
outro
Senador.
Seria
uma
forma de manifestar-se contra a emenda.
Regimentalmente, porém, sòmente à Comissão
caberia requerê-lo.
Pediria, por isso, a V. Ex.ª submetesse a
emenda ao Senado, a fim de que a rejeitasse.
O SR. PRESIDENTE: – Não posso
receber o requerimento de retirada da emenda,
porque o Regimento é expresso. Uma vez aprovada
uma emenda pela Comissão, ela deixa de ser do
Senador que a apresentou para pertencer à
Comissão. Só esta pode então, requerer sua
retirada.
Em discussão o projeto com a emenda.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Senhor
Presidente, peço ao Senado para rejeitar a
emenda, que, além do mais, é inconstitucional: o
crédito em questão enquadra-se no artigo
199 da Constituição. Evidentemente, o Nordeste –
em que pese a opinião do meu prezado
amigo Senador Olavo Oliveira – não está
compreendido na área da Amazônia. Motivo
por que ao Senado, sem nenhum desprimor à atitude
dos meus colegas do Nordeste, e em especial, do
nobre Senador Olavo Oliveira, solicito que deixe de
aprovar a emenda para manter o projeto. (Muito
bem; muito bem).

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Mais nenhum Senhor Senador querendo usar
da palavra, declaro-a encerrada.
Passa-se à votação primeira da emenda e, em
seguida, do projeto.
E’ rejeitada a seguinte:
EMENDA
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 168, de 1948.
No artigo 1º onde estão as palavras finais
(inclusive os tipos maniçoba e mangabeira), diga-se
em substituição:
“da Amazônia”.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 168, de 1948
Autoriza a abertura, pelo Ministério da
Fazenda, do crédito especial de Cr$ 40.000.000,00,
para financiamento do excedente do consumo
nacional da borracha.
O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º – E’ o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Fazenda o crédito especial
de Cr$.. 40.000.000,00 (quarenta milhões de
cruzeiros), para atender ao financiamento dos
excedentes do consumo nacional da borracha,
inclusive os tipos maniçoba e mangabeira, relativos à
safra de 1948-49.
Artigo 2º – Essa importância será entregue ao
Banco de Crédito da Borracha S. A., global ou em
parcelas, à medida das suas necessidades, e correrá
por conta da cota constitucional do Plano da
Valorização
Econômica
da
Amazônia,
correspondente ao ano de 1949.
Artigo 3º – Uma vez nivelada a produção e o
consumo interno, e liquidados os excedentes da
borracha, assim financiados, o Banco de Crédito da
Borracha S. A. restituirá a importância dêsse crédito
ao Tesouro Nacional para ser creditado ao fundo do
Plano da Valorização Econômica da Amazônia.
Artigo 4º – Na restituição de que trata o artigo
anterior, serão permissíveis deduções de quantias
correspondentes a:
I
–
diferença
entre
o
prêço
da
compra
da
borracha
pelo
Banco
de
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Crédito da Borracha S. A. e da venda pelo mesmo na
concorrência do mercado internacional;
II – Valor de quebras e despesas de
armazenagens, seguros, carretos ou quaisquer
outras efetuadas na compra e manutenção de
estoques da borracha excedente ao consumo
nacional, até seu escoamento final;
III – Valor das diferenças de prêço das
borrachas, em estoques no Banco do Crédito da
Borracha S. A., na data em que qualquer dêsses
produtos venham a ter e seu comércio interno
liberado e,. por ventura, seja o prêço no mercado
livre inferior àquêle pelo qual podem ser vendidos
pelo referido Banco.
Artigo 5º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da
Câmara nº 168, de 1948, vai à Comissão de
Redação.
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
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 nº 173, de 1948, que concede à
Companhia Paulista de Estradas de Ferro isenção de
direitos de importação e demais taxas aduaneiras
para material que, especifica. (Com pareceres sob
ns. 777 e 778, respectivamente, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças, favoráveis à
proposição; e 1.115, da Comissão de Finanças, pela
aceitação da emenda de plenário).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 322, de 1948, que abre, pelo Ministério da Viação
e Obras Públicas, o crédito especial de ................
Cr$ 8.000.000,00 para atender às despesas da
construção de duas rodovias entre Alcindo
Guanabara e Teresópolis e o trecho que liga NiteróiFriburgo,
respectivamente.
(Com
pareceres
favoráveis, sob ns, 1.133 e 1.134, respectivamente,
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças, o último propondo o destaque da emenda
de plenário, para constituir projeto em separado).
Discussão única do Projeto de Lei
da Câmara nº 362, de 1948, que au-

toriza a abertura, pelo Ministério da Fazenda, do
crédito suplementar de Cr$ 600.000,00 à verba que
especifica.
(Com
pareceres
favoráveis,
sob númemos 1.111 e 1.112, respectivamente,
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças).
Discussão única das emendas da Câmara dos
Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 1, de
1948, que dispõe sôbre aposentadoria dos membros
do Ministério Público com requisitos do artigo 30,
números I e II, do Ato das Disposições Transitórias
da Constituição de 18 de setembro de 1946. (Projeto
de Lei da Câmara nº 346, de 1948, com Parecer nº
1.119, da Comissão de Consttiuição e Justiça,
favorável à aprovação das emendas).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 225, de 1948, que cria no Ministério da
Agricultura, uma Inspetoria de. Defesa Sanitária
Animal e dá outras providências. (Com pareceres
favoráveis, sob ns. 1.135, 1.136 e 1.147,
respectivamente, das Comissões de Constituição e
Justiça. de Agricultura e de Finanças, o 2º com
emenda).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 282, de 1948, que dispõe sôbre o tratamento a ser
dispensado aos membros do Tribunal Superior
Eleitoral. (Com parecer contrário, sob nº 1.118 da
Comissão de Constituição e Justiça, e voto em
separado dos Senadores Waldemar Pedrsa e Attilio
Vivacqua)
Levanta-se a sessão às 16 horas e 10
minutos.
RECEBEM EMENDAS PERANTE A MESA
Nas sessões de hoje e de amanhã;
Projeto de Lei da Câmara nº 404, de 1948,
que dá nova redação ao artigo 46 do Regulamento
da Escola Naval, que dispõe sôbre o julgamento da
aptidão para o oficialato dos alunos do Curso Prévio
e do 1º e 2º anos do Curso Superior.
TRECHO DA ATA DA 14.ª SESSÃO, EM 15-10-48,
QUE SE REPRODUZ POR TER SIDO PÚBLICADO
COM INCORREÇÕES
O
SR.
subemendas
que

PRESIDENTE:
a
meu
ver

–
As
constituem
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Verdadeiras emendas acrescentam novas
categorias de funcionários aos mencionadas na
emenda nº 69. Vou submeter uma por uma à
votação, no pressuposto de que não se
prejudicam umas às outras. A emenda 69 diz:
"Acrescenta-se onde convier:
Art. ... Ficam assegurados vencimentos e
salários iniciais da classe K e finais da classe "O"
para os cargos e funções médicas de qualquer
natureza ou especialização".
Há uma subemenda assim redigida:
"Os limites máximo e mínimo, da carreira
de agrônomo e de veterinário serão iguais aos
das carreiras de médico e de engenheiro''.
Evidentemente, trata-se de emenda aditiva
que não prejudica a primitiva. Há, ainda outra
emenda nos seguintes têrmos:
"Os limites máximo e mínimo das carreiras
de agrônomo, veterinário e farmacêutico, serão
iguais aos das carreiras de médico e engenheiro".
Esta emenda acrescenta a palavra
"farmacêutico".
Há outra emenda do Sr. Senador Alvaro
Adolpho, apresentada com o nome de
subemenda, mas que é aditiva, dizendo o
seguinte:
"Os limites máximo e mínimo das carreiras
de agrônomo, veterinário, farmacêutico e
dentista, serão iguais às das carreiras médicas e
de engenharia".
Como se vê uma subemenda não prejudica
as outras. Tôdas têm que ser votadas.
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda
nº 69, com parecer favorável da Comissão
queiram ficar sentados. (Pausa).
E' aprovada a seguinte

desejo declarar que voto contra a emenda. Já me
pronunciei, mas quero deixar expresso que votei contra
a emenda.
O SR. PRESIDENTE: – Dei a emenda por
aprovada, porque assim o depreendi da votação.
Submeto a votos a subemenda pela qual os
limites máximo da carreira de agrônomo e de
veterinário serão iguais aos das carreiras de médico e
de engenheiro.
Os Senhores que aprovam, queiram conservarse sentados. (Pausa).
O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Requeiro
verificação da votação, Sr, Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – O Senador Ivo d'Aquino
requer verificação da votação.
O SR. DURVAL CRUZ (*) (pela ordem): – Sr.
Presidente. V. Ex.ª poderia permitir que a respeito
desta subemenda trouxesse esclarecimentos ao
Senado?
O SR. PRESIDENTE: – No momento, trata-se
de verificação de votação. A votação já foi feita e agora,
não é possível conceder a palavra a V. Ex.ª.
O SR. DURVAL CRUZ: – Desejava, apenas,
explicar a V. Ex.ª por que pretendia aduzir algumas
considerações.
O Sr. Senador Apolonio Sales, autor da
subemenda, na impossibilidade de comparecer à
sessão de hoje, de vez que viajou pela manhã para
Paulo Afonso, fez-me chegar às mãos a defesa escrita
por S. Ex.ª, a respeito da sua subemenda.
Verifico, entretanto, que perdi a oportunidade de
dar conhecimento ao Senado destas considerações.
Em todo caso, peço a V. Ex.ª faça constar da ata
meu empenho em desicumbir-me da honrosa missão
conferida pelo ilustre. colega ausente.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação da votação requerida pelo Senador Ivo
EMENDA
d'Aquino.
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que
Acrescente-se onde convier:
aprovam a subemenda. (Pausa).
"Art. Ficam assegurados vencimentos e
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que
salários iniciais da classe K e finais da classe "O" votaram a favor e levantar-se os que votam contra.
para os cargos e funções médicas de qualquer (Pausa).
natureza ou especialização".
O
SR.
IVO
D'AQUINO
(para ___________________
declaração de voto): – Sr. Presidente, (*) Não foi revisto pelo orador.
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Manifestaram-se favoràvelmente à. subemenda
doze Srs. Senadores, e contra, dezenove. Não há
número Vai-se proceder à chamada.
Procede-se à chamada.
Respondem "sim" os Srs. Senadores:
Magalhães Barata.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Victorino Freire.
Vergniaud Wanderley.
Durval Cruz.
Pinto Aleixo.
Attilio Vivacqua.
Santos Neves.
Pereira Pinto.
Filinto Müller.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho.
Camilo Mercio.
Roberto Glasser (15).
Respondem "não" os Srs. Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Clodomir Cardoso.
Evandro Vianna.
Olavo Oliveira.
Plinio Pompeu.
Adalberto Ribeiro.
José Américo.
Novaes Filho.
Cícero de Vasconcelos.
Ismar de Góes.
Walter Franco.
Aloysio de Carvalho.
Hamilton Nogueira.
Rodolpho Miranda.
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
Ivo d'Aquino.
Lucio Corrêa.
Ribeiro Gonçalves (21) .
O SR. PRESIDENTE: – Responderam "sim"
quinze e "não" vinte e um Senhores Senadores.
A emenda está rejeitada.

E' rejeitada a seguinte:
SUBEMENDA
Onde couber:
Os limites máximos e mínimos da
carreira de agrônomo e de veterinário serão
iguais aos das carreiras de médico e de
engenheiro.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação de outra subemenda, que, além dos
agrônomos e veterinários, contempla também os
farmacêuticos. Está prejudicada na parte dos
agrônomos.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Sendo
assim, é melhor V. Ex.ª submeter à votação a
emenda seguinte, que se refere a farmacêuticos e
dentistas.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª diz que
ficou prejudicada a emenda também com relação
aos veterinários?
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aos
agrônomos e veterinários.
Em vez de se submeter à apreciação
a
emenda
que
se
refere
sòmente
a
farmacêuticos, considera-se a outra, que é mais
ampla.
E' rejeitada a segunite:
SUBEMENDA
Os limites máximos e mínimos. das
carreiras
de
agrônomos,
veterinários,
farmacêuticos e dentistas, serão iguais aos das
carreiras de médico e de engenheiro.
E' declarada prejudicada a seguinte:
SUEMENDA
À EMENDA Nº 69
Os limites máximos e mínimos das carreiras
de agrônomos, veterinários e farmacêuticos,
serão iguais, aos das carreiras de médico e
engenheiro''.

147ª SESSÃO, EM 19 DE OUTUBRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. DARIO CARDOSO, 3º SECRETÁRIO E
NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14,30 horas comparecem os Senhores
Senadores:
Alvaro Adolpho.
Victorino Freire.
Evandro Vianna.
Mathias Olympio.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
Olavo Oliveira.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Americo.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Apolonio Sales.
Ismar de Góes.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Sá Tinoco.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Rodolpho Miranda.
Dario Cardoso.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Ivo d'Aquino.
Lucio Corrêa.
Camilo Mercio. (30).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
30 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O Sr. 2º Suplente (servindo de 2º
secretário)
procede
à
leitura
da
ata
da
sessão
anterior
que,
posta

em discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. 4º Secretário (servindo de 1º), lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios:
Do Sr. Hildebrando Acioli, Ministro Interino da
Pasta do Exterior, agradecendo o recebimento do
autógrafo referente ao Decreto Legislativo nº 28, de
1948, que aprova o Acôrdo sôbre Transportes
Aéreos entre o Brasil e a Noruega.
– Inteirado.
Do Sr. Ovídio de Abreu, Ministro Interino da
pasta da Fazenda, agradecendo a comunicação de
haver sido enviado a sanção o Decreto Legislativo
que autoriza abertura pelo Ministério das Relações
Exteriores, do crédito especial de Cr$ ..
1.935.913,00, para atender às despesas com a
Delegação Brasileira à Conferência de Comércio e
Emprêgo, reunida em Havana.
– Inteirado.
Do Sr. Ovídio de Abreu, Ministro Interino da
pasta da Fazenda, agradecendo a comunicação de
haver sido enviado à sanção o Decreto Legislativo
que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção
de direitos de importação e taxas aduaneiras para
uma caixa contendo 100,88 miligramas de rádio e
acessórios à sua aplicação.
– Inteirado.
Do Sr. Presidente do Tribunal de Contas,
solicitando a restituição de processo relativo
ao contrato celebrado entre o Departamento
Federal de Segurança Pública e o Instituto
Brasileiro de Mecanização Serviço Hollerith
Sociedade Anônima.
– Inteirado.
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MENSAGENS
Nº 272 – 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal.
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nacional que autoriza a alienação dos imóveis de
propriedade da União, situados nesta Capital, à rua do
Lavradio nº 84, e à rua da Relação nº 14, à Prefeitura
do Distrito Federal, tenho a honra de restituir a Vossa
Excelência dois dos respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1948. – Eurico
G. Dutra.
Nº 273 – 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal.
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nacional que cria um cargo isolado de Professor
Catedrático no quadro Suplementar do Ministério da
Guerra, tenho a honra de restituir a Vossa Excelência
dois dos respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1948. – Eurico
G. Dutra.
Nº 274 – 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal.
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nacional que eleva à categoria de Agência a capatazia
da Capitania Fluvial dos Portos do Rio Paraná, em
Presidente Epitário, tenho a honra de restituir a Vossa,
Excelência dois dos respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1948. – Eurico
G.Dutra.
Da Câmara dos Deputados.
Senhor 1º Secretário:
A fim de atender ao requerimento do Sr.
Deputado Sousa Costa, Presidente da Comissão de
Finanças, desta Câmara, tenho a honra de encaminhar
a Vossa Excelência o processo junto, em que o
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina solicita
retificação de ditações previstas na proposta
orçamentária para o exercício de 1948.
Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª
os meus protestos de elevado apreço e distinta
consideração.
Rio, em 15 de outubro de 1948. – Getúlio Moura,
2º Secretário.

Senhor 1º Secretário:
Tenho
a
honra
de
encaminhar
a V. Ex.ª para os devidos fins o incluso
autógrafo do Projeto de Lei nº 1.034,
de 1948, que concede isenção de direitos
aduaneiros para um moinho de trigo de
propriedade da S. A. Indústria Marchionatti, de
Cruz Alta.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevado aprêço
e distinta consideração.
Rio, em 15 de outubro de 1948. – Areia
Leão, 4º Secretário,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 408 – 1948
Concede isenção de direitos de importação
e demais taxas aduaneiras para um moinho de
trigo de propriedade da S. A. Indústrias Reunidas
Marchionatti, de Cruz Alta.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
E'
concedida
isenção
de
direito
de
importação
e
demais
taxas aduaneiras para, diversas máquinas
de fabricação suíça, destinadas à montagem
de um moinho de trigo nacional, em
Cruz Alta, Estado do Rio Grande do Sul, e
importadas pela S. A. Indústrias Reunidas
Marchionatti.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
– A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho
a
honra
de
encaminhar
a
Vossa
Excelência,
para
os
devidos
fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei
nº 268-C, de 1948, que altera a redação do
artigo 2º da Lei número 136, de 10 de
novembro de 1947, que faculta a inscrição
dos
membros
do
Poder
Legislativo
no
Quadro de contribuintes do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado.
Aproveito
o
ensejo
para
reiterar
a
Vossa
Excelência
os
meus
protestos de elevado aprêço e distinta
consideração.
Rio, em 15 de outubro de 1948. – Areia.
Leão, 4º secretário.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 409 – 1948
Altera a redação do art. 2º da Lei nº 136, de 10
de novembro de 1947, que faculta a inscrição dos
membros do Poder Legislativo no Quadro de
Contribuintes do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' assim redigido o artigo 2º da Lei nº
136, de 11 de maio de 1947: "requerimento deverá
dar entrada no Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, dentro do decurso da
legislatura para a qual foi eleito o congressista".
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
– A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex.ª, para
os devidos fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei
nº 821-A, de 1948, que revoga os artigos 14, 15 e 16
do Decreto-lei número 8.961, de 16 de setembro de
1945.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevado aprêço e
distinta consideração.
Rio, em 15 de outubro de 1948. – Areia Leão,
4º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 410 – 1948
Revoga os artigos 14, 15 e 16 do Decreto-lei
nº 7.964, de 16 de setembro de 1945.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São revogados os artigos 14, 15 e 16
do Decreto-lei nº 7.961, de 16 de setembro de 1945.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
– A imprimir.
Senhor 1º Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para
os devidos fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei
nº 926-A, de 1948, que concede isenção de direitos
de importação e demais taxas aduaneiras para o
carvão que a Administração do Porto do Rio de
aJneiro importar para os seus serviços.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exa. os meus
protestos de elevado aprêço e distinta consideração.
Rio, em 15 de outubro de 1948. – Areia Leão,
4º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº411–1948
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras para o carvão que a
Administração do Pôrto do Rio de Janeiro importar
para os seus serviços.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras para o carvão
que a Administração do Pôrto do Rio de Janeiro
importar para os seus serviços.
Art. 2º A presente Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
– A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 958-A, de 1948, que estabelece
novo prazo para ação de anulação de casamento,
determinado na art. 1º do Decreto-lei nº 4.529, de 30
de julho de 1942.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevado aprêço e
distinta consideração.
Rio, em 15 de outubro de 1948. – Arêa Leão,
4º Secretário:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº412 – 1948
Estabelece novo prazo de prescrição para ação
de anulação de casamento determinado no artigo 1º,
do Decreto-lei nº 4.529, de 30 de julho de 1942.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O prazo a que se refere o artigo 1º do
Decreto-lei nº 4.529, de 30 de julho de 1942, será de
quatro anos.
Art. 2º A presente Lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
– A imprimir.
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Senhor 1º Secretário:
VETO
Tenho a honra de encaminhar Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
Nº 55 – 1948
do Projeto de Lei nº 1.001, de 1948, que modifica
dispositivo do Decreto-lei número 24.776, de. 14 de
Opôsto, pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal ao
julho de 1934.
projeto de lei municipal nº 141-A, que reestrutura o
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exa. os Quadro Permanente da carreira de Médico da
meus protestos de elevado aprêço e distinta Prefeitura.
consideração.
Em 14 de outubro de 1948.
Rio, em 15 de outubro de 1948. – Arêa Leão,
Excelentíssimo Sr. Presidente.
4º Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa.,
nos têrmos do § 3º e para os fins do § 4º do artigo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
14 da Lei orgânica o autógrafo do projeto número
141-A, da Câmara dos Vereadores, que me
Nº 413 – 1948
foi enviado em 7 do corrente e ao qual
neguei sanção em parte, pelas razões em seguida
Modifica dispositivo do Decreto-Lei nº 24.776, expostas.
2. Dispondo o projeto sôbre a carreira de
de 14 de julho de 1934.
O Congresso Nacional decreta:
médico da Prefeitura, autoriza o Prefeito, no
Art. 1º Os parágrafos 1º e 2º do artigo 36 do parágrafo único do art. 5º a prever em calsse ou
Capitulo V, do Decreto nº 24.776, de 14 de julho de padrão equivalente aos profissionais nomeados para
1934, passam a ter a seguinte redação:
cargos de comissão no período anterior a 18 de
§ 1º O juiz ao receber o requerimento que novembro de 1946.
deverá ser obrigatoriamente instruído com um
3. Trata-se, como se vê, de uma medida
exemplar do jornal referido e com o texto da resposta original em face do sistema hoje dominante na
retificada, em duas vias, dactilografadas, mandará organização do serviço público. O exercício de cargo
autuar o pedido e, depois de ouvir o acusado no prazo em comissão não póde dar direito a ingresso na
de quarenta e oito horas que ocorrerá em cartório, carreira. Em primeiro lugar, porque isso infringe o
proferirá a sua decisão nas vinte e quatro horas princípio constitucional art. (166), segundo o qual a
seguintes à terminação dêsse prazo. Da decisão, primeira investida em pôsto de carreira depende de
quando fôr condenatória, caberá recurso para instância concurso. Em segundo lugar, porque a medida
superior, o qual deverá ser interposto dentro do prazo importa em desestímulo para os funcionários
de três dias. Esse recurso terá efeito suspensivo.
submetidos ao escalonamento hierárquico, ao verem
§ 2º Passado em julgado a decisão as classes mais altas da sua carreira efetivamente
condenatória, o juiz, mediante exibição do acórdão providas por funcionários que apenas exercem
da instância superior, quando fôr êsse o caso, comissões de confiança, sem integrar o quadro
ordenará, por mandado expedido contra o gerente do respectivo e conseguintemente sem passar pelos
jornal ou periódico, a publicação gratuita da resposta requisitos e dificuldades normais a que outros estão
aprovada e rubricada, dentro do prazo de três dias, sujeitos.
sob pena de suspensão por trinta dias. O juiz
4. Dir-se-á que o artigo contém uma faculdade,
verificará, em seguida, se o jornal ou periódico uma autorização. Mas uma Iei não deve autorizar a
publicou a resposta e, se não o houver feito dentro prática de um ato inconstitucional e lesivo aos
de vinte e quatro horas, a contar da expiração do interêsses de uma perfeita organização do serviço
prazo de três dias, imporá a pena de suspensão pelo público. Sendo a administração, em seu sentido mais
tempo acima determinado".
restrito, o conjunto de órgãos ou departamentos pelos
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua quais o Estado exerce a sua atividade, é evidente que
publicação, revogadas as disposições em contrário. tôda a medida prejudicial à organização dêsses
– A imprimir.
servidores se torna contrário aos interêsses do Es-
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tado e no caso aos interêsses do Distrito Federal,
Impõe-se, portanto, a sua rejeição, e assim vetei o
referido parágrafo único fundado no parágrafo 3º do
artigo 14 da Lei Orgânica.
5. Também não concordei com a parte final
do art. 1º que manda gratificar em 20 por cento
sôbre os vencimentos os médicos destinados a
chefiar os pôstos de assistência da zona rural.
6. Assim procedi, porque a gratificação para o
exercício de cargos de confiança não faz parte da
organização administrativa em vigor e iria constituir
um exemplo prejudicial, estimulando a extensão do
favor a casos da mesma natureza. Ora, é sabido
que a Prefeitura se acha bastante onerada com o
seu funcionalismo. Êste será aumentado no ano
próximo nas mesmas bases do aumento federal. E
os médicos estarão especialmente aquinhoados
porque além da majoração geral de que serão
beneficiados, terão amanhã o aumento da
reestruturação de que trata êste projeto e já por
mim sancionada.
Nestas condições, a gratificação prevista no
projeto constitui um favor demasiado, resulta em
maior
ônus
para
o
tesouro
público
e
conseqüentemente deve ser evitada em nome dos
interêsses do Distrito Federal.
8. Outrossim, fui obrigado a vetar o art. 9º,
que cria 12 cargos Isolados de médico classe K,
para servirem na Superintendência de Transportes,
"conforme pedido de Mensagem do Sr. Prefeito sob
o número 42, de 1948".
9. E êste veto se apoia nos seguintes
fundamentos: a) houve equívoco da Câmara dos
vereadores ao referir no texto do projeto que eu
solicitára a criação daquêles lugares; junto
encontrará o Senado a publicação oficial da citada
mensagem nº 49, e nela se verá que não pedi a
criação dos referidos cargos, o que faz incidir o
dispositivo na proibição fulminante do parágrafo 1º
do artigo 14 da Lei Orgânica (estabelecimento de
emprêgos em serviços já existente, sem a
iniciativa do Prefeito); b) a Superintendência
de Transportes não tem quadro próprio como
de resto todos os Departamentos da Prefeitura,
de modo que os cargos de médico ali ficaram como

uma excrescência; c) havendo na Prefeitura 1.135
cargos de médico escalonados numa carreira, para
atender aos serviços, nada justifica a criação de um
pequeno quadro de cargos isolados, uma espécie de
ilha burocrática sem comunicação com a carreira já
existente e com o sistema em uso, que é o, que se
acha de acôrdo com as conveniências da organização
administrativa; d) os 11 cargos isolados de médicos,
criados no projeto, vão acarretar ao tesouro uma
despesa anual de cêrca de Cr$ 700.000,00 (setecentos
mil cruzeiros) sem nenhuma necessidade, pois os
médicos constantes da reestruturação levada a efeito
nêste mesmo projeto é suficiente para as exigências
atuais do serviço público.
10. Estas razões dizem bem da inconveniência
do dispositivo em causa, do ponto de vista dos
interêsses do Distrito Federal.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência as expressões do meu alto aprêço. –
ANGELO MENDES DE MORAIS, Prefeito do Distrito
Federal.
PROJETO VETADO
Art. 1º A carreira de Médico da Prefeitura do
Distrito Federal, cujo Quadro Permanente é fixado
em 1.135 (mil cento e trinta e cinco) passa a ter inicio
na letra K e a terminar na letra O, observada a
seguinte reestruturação:
Número de
Cargos
60
110
160
220
585
1.135

Classe

Quadro

O
N
M
L
K

Q.P.
Q.P.
Q.P.
Q.P.
Q.P.

Art. 2º. O enquadramento dos atuais
ocupantes efetivos da carreira, nas classes constantes
desta lei, será feito por promoção nos têrmos da
legislação em vigor, com exceção dos atuais ocupantes
efetivos da classe J que passam automàticamente à
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classe K, devendo, em tal sentido, os seus títulos ser
convenientemente apostilados.
§ 2º Aos médicos que por fôrça desta lei forem
incluídos na classe inicial, ficam assegurados para
efeito de promoção os direitos estabelecidos no art.
11 e § 4º do Decreto número 8.813 de 10 de março
de 1947.
Art. 3º O Prefeito baixará regulamento,
dispondo sôbre as normas a serem adotadas para a
classificação dos médicos do Q.P. segundo as
especialidades que forem estabelecidas. Essa
classificação será feita para fim de lotação e
eficiência dos serviços não importando em
modificar as regras vigentes sôbre promoções,
que obedecerão às classificações do quadro
geral.
Art. 4º Para os efeitos de promoção nesta
reestruturação, será computado indistintamente,
tanto o tempo de serviço na classe como o de
Prefeitura, ficando assim, dispensado o respectivo
interstício.
Art. 5º O Prefeito poderá incluir num quadro
permanente, ora organizado, os médicos que
exerçam cargo efetivo ou outras categorias, desde
que requeiram dentro de trinta dias da promulgação
desta Lei a sua transferência ou aproveitamento em
classe correspondente ou na inicial.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
poderá, a critério do Prefeito, ingressar ou ser
transferido ex-officio, em caráter efetivo para o
Quadro
Suplementar
ou
Permanente
em
clases ou padrão equivalente, o médico
nomeado provisóriamente para cargo isolado, ou em
comissão que venha exercendo as funções em
período anterior à Constituição de 18 de setembro de
1948.
Art. 6º Fica o Prefeito autorizado a prover
efetivamente no cargo inicial da carreira, mediante
concurso de títulos, os médicos nomeados
interinamente, para cargo vago e os extranumerários
que estejam em exercício de suas funções na data
da promulgação desta lei, desde que o requeiram,
dentro de 30 dias.
Art. 7º Fica o Prefeito autorizado a reorganizar
os Pastos de Assistência Médica e Social da Zona
Rural da Secretaria de Saúde e Assistência, ficando os
mesmos subordinados aos Hospitais regionais ou
dispensários, sendo cada pôsto chefiado por médico da
letra K a M designado em comissão, com uma gratifica-

ção de 20% (vinte por cento) sôbre os vencimentos
do cargo, sem direito a outras vantagens.
Parágrafo único. O Prefeito em regulamento
que baixará determinará a organização do serviço e
seu funcionamento, extinguindo cargos e serviços
julgados desnecessários criados por leis anteriores.
Art. 8º Fica o Prefeito autorizado a dar
organização
de
Dispensário
aos
pôstos
recentemente constituídos em Vargem Grande,
Kosmos e a instalar subpostos no Rio da Prata,
Medanha e Rio das Piabas, (Estrada dos
Bandeirantes), Turiassú, Costa Barros e Pavuna
(subordinados ao Hospital Carlos Chagas).
Art. 9º Ficam criados 13 lugares de médicos
da classe K (cargos isolados), para servirem na
Superintendência de Transporte conforme pedido na
Mensagem do Sr. Prefeito sob nº 49, de 1948.
Art. 10. Esta lei entrará em vigor no dia 1º de
janeiro de 1954.
Art. 11. Revogam-se, as disposições em
contrário.
À Comissão de Constituição e Justiça.
Telegrama:
Do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Franca, Estado de São Paulo, comunicando a
adoção da tese defendida pelo General Horta
Barbosa, a respeito da exploração do petróleo
nacional.
– Inteirado.
Da Comissão Promotora da "Semana da
Democracia", solicitando apôio do Senado, às
solenidades comemorativas que se realizarão
durante êsse transcurso.
– Inteirado.
São lidos e vão a imprimir os seguintes pareceres:
PARECER
N º 1.164 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 384, de 1948.
Relator: Sr. Etelvino Lins.
Nos têrmos do Projeto de Lei número 364, de
1948, é reconhecida de utilidade pública a Casa de
Nossa Senhora da Paz, com sede em Ipanema,
nesta Capital.
Como se vê da justificação do projeto, trata-se de
associação de alta influência social. Além da assistên-
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cia gratuita dispensada aos pobres, através de
ambulatório médico, serviço dentário, salas de
costura e distribuição de roupas e mantimentos,
ministra, atualmente, a Casa de Nossa Senhora da
Paz, ensino primário gratuito a trezentas crianças,
que recebem ainda material escolar, uniforme e
merenda, mantendo também um curso de
alfabetização de adultos, com regular frequência.
Cogita, por outro lado, a filantrópica instituição,
de inaugurar novos serviços e ampliar os existentes, o
que fará logo que estejam concluídas as instalações da
nova sede, cujas obras se acham orçadas em quinze
milhões de cruzeiros de acôrdo com a planta já
aprovaad pela Prefeitura do Distrito Federal.
E' de tôda justiça, pois, dar reconhecimentos, em
têrmos legais, a uma utilidade pública que é notória e
indiscutível, como bem acentuou a Comissão de
Educação e Cultura da Câmara dos Deputados.
Pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 30 de setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
Etelvino Lins, Relator. – Arthur Santos. – Augusto
Meira. – Ferreira de Souza, – Lucio Corrêa. – Olavo
Oliveira.
PARECER
Nº 1.165 – 1948
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 384, de 1948.
Relator: Sr. Cícero de Vasconcelos.
O Sr. Primeiro Secretário da Câmara dos
Deputados, pelo ofício número 1.379, de 14 de
setembro próximo findo, transmite a esta Casa do
Congresso Nacional, o Projeto de Lei nº 469-A,
devidamente aprovado, que "considera de utilidade
pública, a Casa de Nossa Senhora da Paz, do Rio de
Janeiro". Essa entidade, com personalidade jurídica,
desde 10 de janeiro de 1946, em virtude do registro
de seus estatutos, no Livro K-1, do 3º Ofício do
Registro de Títulos e Documentos, é associação de
notável influência social, graças à assistência social,
de caráter profundamente educacional e cultural, que
vem ministrando a centenas de crianças e adultos, e
por isso cifra-se o projeto em reconhecê-la e
considerá-la de utilidade pública.

Não vejo como se possa negar êsse
reconhecimento a uma associação que realiza tão
altas finalidades de fraternidade humana e, para
isso, vem mantendo gratuitamente: escola de ensino
primário, que ministra a 300 crianças, as quais,
também recebem material escolar, uniforme e
merenda; curso de alfabetização de adultos, com
biblioteca regular de 2.000 volumes; biblioteca
pública; sala de costuras para pobres, com
distribuição de roupas e mantimentos; clínica
dentária gratuita com elevado movimento diário,
ambulatório
médico,
com
fornecimento
de
medicamentos e pequena cirurgia.
Os notáveis serviços que ora presta essa
instituição, muitos maiores serão de futuro, os que
virá a prestar com a ampliação das suas instalações,
que procura obter da Prefeitura, a qual, aliás,
já aprovou o orçamento da futura sede num
montante de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
cruzeiros).
Nessa nova sede, serão ampliados os serviços
já existentes: de ensino, cuja matricula será elevada
a 3.000) para 500 crianças, da biblioteca que será
elevada para 20.000 volumes; da farmácia e do
laboratório; do ambulatório médico, de quase tôdas
as especialidades, além de gabinete de raio X; do
serviço social, especialmente na parte costura e
alimentação com o fornecimento em espécie e
preparados. Serão então inaugurados os serviços
novos de creche e jardim da infância para 70
crianças; de escolas para domésticas, com cursos de
culinária, dietética, uso e conservação de aparelhos
elétricos de uso doméstico; e cursos de vários
idiomas,
música,
paino,
violino,
literatura,
datilografia, stenografia e perito contador; o salão de
conferências, com capacidade para 300 pessoas; o
grande auditório para 1.200 pessoas; o serviço social
de investigação das causas de pauperismo e sua
solução, pela readaptação, emprêgo, assistência
médica e espiritual, o departamento jurídico para
prestação de serviços gratuitos.
Portanto, o projeto em tela, deseja reconhecer
em formalidade solene uma utilidade pública patente
e real já consagrada em obra social de relevo que se
encontra em franca e progressiva expansão e por
isso é digna dos melhores incentivos, e considerada
de utilidade pública.
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Assim, como observadas estão as regras
previstas nas alíneas a, b e c do art. 1º da Lei nº 91,
de 23 de agôsto de 1935, que regula o caso em
aprêço, sou pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 11 de outubro de
1948. – Flavio Guimarães, Presidente. – Cícero de
Vasconcelos, Relator. – Aloysio de Carvalho. –
Francisco Gallotti. – Evandro Vianna.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Magalhães Barata.
Clodomir Cardoso.
Joaquim Pires.
Georgino Avelino.
Cícero de Vasconcelos.
Durval Cruz.
Walter Franco.
Attilio Vivacqua.
Alfredo Neves.
Euclydes Vieira.
Alfredo Nasser.
João Villasbôas.
Vespasiano Martins.
Filinto Muller.
Arthur Santos.
Francisco Gallotti.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho. (20).
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Fernando Távora.
Ferreira de Souza.
Góes Monteiro.
Pereira Moacyr.
Pereira Pinto.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Marcondes Filho.
Pedro Ludovico.
João Câmara. (12).
São sem debates aprovados, em discussão
única, os seguintes pareceres:

PARECER
Nº 1.150 – 948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final da Projeto de Lei da Câmara nº
246, de 1948.
Relator: Sr. Ribeiro Gonçalves.
A Comissão apresenta a redação final (fls.
anexa) ao Projeto de Lei da Câmara nº 246, de 1948.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 13
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Ribeiro Gonçalves, Relator. – Augusto Meira. –
Cícero de Vasconcellos. – Waldemar Pedrosa.
ANEXO AO PARECER Nº 1.150 DE 1948
Redação final do Projeto de Lei da Câmara, nº
246, de 1948.
O Congresos Nacional decreta:
Art, 1º Caberá aos servidores das Coletorias
Federais, quando procederem à arrecadação de
taxas, cotas e multas devidas às entidades
autárquicas, a seguinte percentagem:
%
Até Cr$ 20.000,00............................................
20
De mais de Cr$ 20.000,44 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.
8
De mais de Cr$ 100.000,00 até Cr$
170.000,00.........................................................
5
De mais de Cr$ 170.000,00...............................
1
§ 1º A comissão prevista nêste artigo será
distribuída, mensalmente, ao coletor, escrivão e
auxiliar da Coletoria, na proporção de quarenta por
cento (40%) para cada um dos dois primeiros e de
vinte por cento (20%) para o auxiliar ou auxiliares,
devendo esta percentagem, se houver mais de um,
ser dividida igualmente entre êles.
§ 2º Se na Coletoria não houver auxiliar, a
percentagem será atribuiria em partes iguais ao
coletor e escrivão.
Art. 2º A percentagem de que trata o artigo
anterior será calculada sôbre o total efetivamente
arrecadado durante cada mês e deduzida da
arrecadação do mês seguinte.
Art.
3º
A
Coletoria
Federal
recolherá os saldos do produto das ta-
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xas, cotas e multas, que arrecadar, pela maneira e
nos prazos estabelecidos para o recolhimento da
renda da União.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O projeto vai à sanção.
PARECER
Nº 1.151 – 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara, nº
282, de 1948.
Relator: Sr. Ribeiro Gonçalves.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério do Trabalho, Industria e Comércio,
um credito especial de Cr$ 3.000.000,00 (três
milhões de cruzeiros) para o pagamento de
despesas com a manutenção de hospedarias a
cargo do Departamento Nacional de Imigração, em
Rio Branco, Manaus, Belém, Fortaleza e Natal.
Parágrafo único. – A importância dêsse crédito
será distribuída ao Tesouro Nacional à disposição do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O projeto vai à sanção.
PARECER
Nº 1.152, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
190, de 1948.
Relator: Senador Augusto Meira.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São considerados membros da família
militar, para receber a pensão de montepio, além das
pessoas a que alude o art. 15 do Regulamento baixado
com o Decreto-lei nº 3.695, de 6 de, fevereiro de 1939,
nos têrmos em que ficou por efeito do Decreto-lei. nº
8.958, de 28 de janeiro de 1946, as seguintes:
a) a mãe e os irmãos menores de 21 anos,
se o militar houver morrido na guerra entre os
anos de 1939 e 1946, desde que o marido
da primeira ou o pai dos últimos seja inválido

ou incapaz fisicamente de manter a economia do lar;
b) os irmãos órfãos, menores de 21 anos.
Parágrafo
único.
As
pessoas
acima
enumeradas seguir-se-ão, na ordem estabelecida
pelo art. 15, citado, à que ai vêm mencionadas no
número 5.
Art. 2º A orfandade, a invalidez e a
incapacidade, bem como a viuvez de que, no seu nº
4, trata o artigo 15 do citado Regulamento,
produzirão o efeito que lhes é atribuído, ainda que se
verifiquem após a morte do militar.
Art. 3º São extensivos aos herdeiros dos
militares da F. A. B. que houverem tomado parte em
operações de guerra, na Itália, as vantagens
enumeradas no Decreto-lei nº 8.794, de 23 de
janeiro de 1946.
Art. 4º As disposições anteriores, aplicar-se-ão
às prestações vencidas, sem conferir, entretanto,
direito à juros.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O projeto vai à sanção.
PARECER
Nº 1.161, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação do Projeto de Lei da Câmara nº 222,
de1948, de conformidade com a emenda substitutiva
do Senado:
O Congresso Nacional decreta.
Art. 1º E' aberto ao Congresso Nacional um
crédito especial de Cr$ 2.057.895,10 (dois milhões
cinqüenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco
cruzeiros e dez centavos), sendo: Cr$ 1.947.895,10
(um milhão novecentos e quarenta e sete mil e
oitocentos e noventa e cinco cruzeiros e dez
centavos) à Câmara dos Deputados para o
pagamento de despesas com reformas a
ampliações do Palácio Tiradentes, e Cr$
110.000,00 (cento e dez mil cruzeiros) ao Senado,
para custear os estudos de adaptação do Palácio
Monroe às suas necessidades e para a elaboração
do respectivo projeto.
Art. 2º A adaptação do Palácio Monroe às
necessidades do Senado só poderá ser feita sem
prejuízo das suas linhas arquitetônicas.
§ 1º Para a execução dêste artigo,
a
Comissão
Diretora
do
Senado
abri
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rá imediata concorrência pública com o prazo do seis
meses, entre arquitetos e engenheiros domiciliados
no Brasil, tendo em vista a perfeição artística a
melhor distribuição das instalações,e o menor custo.
§ 2º A concorrência a.que se refere o
parágrafo anterior será definitivamente julgada por
uma Comissão composta de dois senadores,
engenheiros civis, um professor da Faculdade
Nacional de Arquitetura, um professor da Faculdade
Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil e
um engenheiro da Diretoria de Obras do Ministério
da Justiça sob a .presidência de um dos senadores.
§ 3º Aos arquitetos ou engenheiros, cujos
projetos forem aprovados, o Senado pagará os
seguintes prêmios: Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil
cruzeiros) ao autor do projeto classificado em
primeiro lugar Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) ao
autor do projeto classificado em segundo lugar; e Cr$
20.000,00. (vinte mil cruzeiros ao autor do projeto
classificado em terceiro lugar.
Art. 3º Concluída a concorrência, o Senado
providenciará quanto à abertura, do crédito
necessário para as obras.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
O projeto volta à Câmara.
PARECER
N.º 1.162, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final da Proposição
número 259, de 1947, conforme as
emendas do Senado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criadas, na Divisão de Fomento da
Produção Animal, do Departamento Nacional da
Produção Animal, duas Inspetorias Regionais nos
Estado de Mato Grosso e Goiás, respectivamente.
Parágrafo único. Essas Inspetorias terão suas
sedes em Campo Grande e Goiânia, e denominarse-ão Inspetoria Regional de Campo Grande e
Inspetoria Regional de Goiânia.
Art. 2º São criadas duas funções gratificadas
de Cr$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos, cruzeiros)
anuais de chefe de Inspetoria Regional de
Fomento da Produção Animal.
Art. 3º Os serviços dessas Inspetorias
serão
executados
por
funcionários

dos Quadros Permanente e Suplementar do
Ministério da Agricultura, que nelas forem lotadas, e
por pessoal extranumerário admitido na forma da lei.
Parágrafo único. Até que sejam completadas
as providências para a lotação prevista nêste artigo
os serviços de Inspetorias; criadas por esta lei, serão
executadas
por
funcionários
dos
Quadros
Permanentes e Suplementar do Ministério da
Agricultura, e por pessoal mensalista e diarista das
Tabelas da Divisão de Fomento da Produção Animal,
designados pelo Ministro de Estado da Agricultura.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor em 1º de
janeiro de 1949; revogadas as disposições em
contrário.
O projeto volta à Câmara
N.º 1.163, de 1948
Da Comissão de Redação d e Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara
n.° 272, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E o Poder Executivo autorizado a fazer
doação á Congregação dos Salesianos de um
terreno de 15,5348 hectares, pertencente ao
patrimônio da, Escola .Agro-Técnica de Barbacena,
Estado, de Minas Gerais, de acôrdo com a planta
constante do Processo n.º 3.589-46, do Ministério da
Agricultura.
Art. 2º O terreno será doado para que dêle
seja construído um patronato agrícola de aprendizes
artífices, a que se dará o nome de Instituto Tenente
Ferreira; ficando a doação sem efeito, caso a
construção não seja iniciada dentro de três anos,
contados da .data de escritura.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
O projeto vai á sanção.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura
do expediente.
Não há oradores inscritos; Não desejando
alguém usar da pal a vra , passa-se à
ORDEM DO DIA
Votação em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara número 173, de 1948, 'que concede
á Companhia Paulista de Estradas de Ferro isenção
de direito de importação e demais taxas
aduaneiras
para
material
que
especi-
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fica. (Com Pareceres sob números 777 e 778,
respectivamente, das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças, favoráveis a Proposição; e
1.115, da Comissão de Finanças, pela aceitação da
emenda de plenário) .
Vou submeter a votos a emenda que teve
parecer favorável da Comissão, de Constituição e
Justiça e contrário da de Finanças.
Os Srs. que a aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
O SR. ANDRADE RAMOS (Pela ordem): –
Sr. Presidente, penso que o Senado está votando
sem saber bem o que.
A
emenda
consiste
no
seguinte:
A Comissão de Constituição e Justiça pediu que,
contasse do projeto um dispositivo declarando que
não havia isenção da taxa de previdência, mas o
projeto não consigna, na realidade, tal isenção.
E a Comissão de Finanças, que tem
examinado êsse assunto com cuidado e, por mais de
uma vez, em mais de de um processo, já
se pronunciou, decidiu, o seguinte: dêsde que do
projeto não consta isenção da taxa ou cota de
previdência, na realidade não há que cogitar desta
isenção.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Trata-se da taxa,
de previdência.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Não se trata de
taxa aduaneira e sim de uma cota de previdência ou
taxa de previdência especificadamente.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Na
realidade não se trata de taxa aduaneira, mas
de um impôsto especial que, sem embargo, é
cobrado pela Alfândega.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Sim,
é cobrado;. mas como taxa de previdência.O que o
Sr. Presidente anunciou, porém, se não me engano
foi
a votação da emenda da Comissão de Constituição
e, Justiça, considerando a necessidade de
especificar a não isenção dessa taxa ou cota.
O SR. PRESIDENTE: – Peço a atenção dos
Senhores Senadores: a Comissão de Constituição
e Justiça apresentou emenda excluindo da
isenção
a
taxa
de
previdência
social.
A Comissão de Finanças, porém firmou
o principio de que a taxa de previdência social
não é taxa aduaneira e, portanto, é desnecessária
a

exclusão. Este o parecer da Comissão.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas não se trata
do parecer da Comissão de Finanças – aliás muito
respeitável – e sim do farto de que a Alfândega só
considera a exclusão da taxa de previdência social
quando expressa.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª está
equivocado, não é esta a informação que temos do
Ministério da Fazenda.
O SR. DURVAL CRUZ : – V. Ex.ª, Senhor
Senador Arthur Santos, está equivocado. A
Alfândega, dêsde que não se diga excluída a taxa de
previdência social; considera-a devida.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – A Alfândega cobra
a taxa de previdência dêsde que não esteja incluída
expressamente na isenção.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Acredito, Sr.
Presidente,
que
o
Senado,
está
agora
suficientemente esclarecido do que se acha em
votação. E é simples: desde que da isenção não
conste a taxa ou cota de previdência, imposto social,
a Comissão de Finanças considera que não há
necessidade de negar a isenção, que está virtualmente implícita. (Muito bem) .
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder ã
verificação da votação.
Os Srs. que aprovam a emenda queiram se
levantar. (Pausa).
Queiram sentar os que votaram a favor e
levantar os que votaram contra. (Pausa) .
Votaram a favor 16 Srs. Senadores. Votaram
contra 18 Srs. Senadores.
Está rejeitada a seguinte
EMENDA
Art. 1º:
Substitua-se o ponto por uma vírgula e
acrescente-se: "não se compreendendo na isenção a
taxa de, previdência social".
O SR. SALGADO FILHO (para declaração de
voto): – Sr. Presidente, desejo declarar que votei contra
a emenda por considerá-la desnecessária. A quota de
previdência social não é taxa aduaneira nem direito de
importação; é uma quota para obras de previdência
social,
arrecadada
pelo
Govêrno
Federal
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Por essa circunstância, votei contra a emenda.
O SR. JOSÉ AMÉRICO (para declaração de
voto): – Quero declarara também, Sr. Presidente,
que votei contra a emenda por considerar que, nos
têrmos do projeto, a taxa de previdência é exigível. A
Alfândega só deixa de cobrá-la, quando
expressamente incluída na isenção.
O SR. IVO D'AQUINO – (para declaração de
voto): – Sr. Presidente, faço declaração de voto
idêntica à dos Srs. Senadores Salgado Filho e José
Americo, porque a Comissão de Finanças,
últimamente, tem entendido que não é necessária a
exclusão desta taxa por não se achar ela
compreendida entre os tributos aduaneiros.
O SR. PRESIDENTE: – Há ainda uma
emenda. Os Srs. que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa).
É aprovada a seguinte
EMENDA
Acrescente-se no final do artigo 1º o seguinte:
.... e constante da relação anexa".
E faça-se acompanhar o projeto da redação
que instruiu o requerimento da intressada, que deu
origem à proposta.
Em votação o projeto. Os Senhores que o
aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado o seguinte
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Concede à Companhia Paulista de Estrada de
Ferro isenção de direitos de importação e demais
taxas aduaneiras para material, que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É concedida à Companhia
Paulista de Estradas de Ferro isenção de direitos de
importação e de-demais taxas aduaneiras para
o material destinado à modernização das
cabines de Jundiaí a Campinas e Instalação
do bloqueio automático, importado dos Estados
Unidos.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data da sua publicação.

Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
O
projeto
vai
à
Comissão
de
Redação de Leis.
O SR. IVO D'AQUINO (para declaração de
voto):
–
Sr.
Presidente,
declaro
que
votei contra o projeto de isenção.
O SR. FILINTO MULLER (para declaração
de
voto):
–
Sr.
Presidente,
desejo
declarar que meu voto foi contrário ao projeto de
isenção.
O SR. JOSÉ AMERICO (para declaração
de voto): – Sr. Presidente, declaro que, desde a
Comissão de Finanças, tenho votado contra a
isenção pleiteada.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) (para
declaração de voto): – Senhor Presidente, a
minha declaração de voto também é contrária ao
projeto de isenção.
Quanto à emenda, votei a favor, embora a
considerasse desnecessária, como garantia em
relação à taxa de previdência.
O SR. VICTORINO FREIRE (Para
declaração de voto): – Sr. Presidente, faço
idêntica declaração em relação à taxa de
previdência, porque não pertence ela ao Govêrno;
tem finalidade especial.
O SR. PRESIDENTE: – As declarações de
voto dos nobres Senadores constarão da ata,
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara n°322,, de 1948, que abre pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de
Cr$ 8.000.000,00 para atender às despesas da
construção de duas rodovias entre Alcindo
Guanabara e Teresópolis e o trecho que liga
Niterói-Friburgo, respectivamente, (Com pareceres
favoráveis,
sob
ns.
1.133
e
1.134,
respectivamente,
das
Comissões
de
Constituição e Justiça e de Finanças, o
último
propondo
o
destaque
da
emenda de plenário para constituir projeto em,
separado).
O SR. PRESIDENTE: - Não havendo quem
peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
(Pausa).
O
Sr.
Senador
Joaquim
Pires
havia entregue a um dos; funcionários
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
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da Mesa requerimento em. que pede a audiência da
Comissão de Viação e Obras, Públicas sôbre êste
projeto. Como, porém, só agora dele tive
conhecimento, anunciei e encerrei a discussão. Para
não cercear o direito do nobre Senador, julgo de
justiça continue o projeto em discussão, a fim de que
possa submeter o pedido de audiência da Comissão
de Viação e Obras publicas à apreciação do plenário.
S e não houver oposição, a Mesa assim
procederá. (pausa).
O SR. ALFREDO NEVES (pela ordem): –
Sr. Presidente, parece-me que o requerimento em
que se pede a audiência da Comissão de Viação
e Obras Públicas não tem regimentalmente,
discussão. Entretanto, pediria ao Senado um
pouco de atenção para o caso. O que se visa é
procrastinar a solução do assunto. A proposição
oriunda da Câmara dos Deputados, abre crédito
de oito milhões de cruzeiros para a construção de
duas variantes de estrada de rodagem no Estado
do Rio, com a circunstância especial de sôbre o
assunto,
já
ter
sido
ouvido
o órgão técnico federal, que se manifestou
favoravelmente O que acontece, porém, é
que tudo que se faz em favor de um Estado, logo
se procura entender a outras unidades, sem
considerar que uma emenda retardará a marcha
normal do projeto da outra Casa do Congresso,
não raro prejudicando-se ou retardando-se a
execusão da providência pleiteada. E’ êste o
efeito do requerimento do nobre Senador pelo
Piauí,cujo zêlo pelo Regimento só se manifesta
porque
a
Comissão
de
Finanças
decidiu
que
uma
sua
emenda
constituisse
projeto
em separado.
O SR. JOAQUIM PIRES: – O Regimento, no
caso, exige a audiência da Comissão de Viação e
Obras Públicas.
O SR. ALFREDO NEVES: – Se o
Regimento assim o exigisse, em relação a êste
projeto, de certo o eminente Presidente da Casa
o
teria
imediatamente
despachado
nêsse sentido.
O SR. JOAQUIM PIRES: – Se o
Senhor Presidente não o despachou àquela
Comissão Técnica, foi por engano.

O SR. ALFREDO NEVES: – Nenhum de nós
têm razões que nos levem a duvidar do zêlo do Sr.
Presidente em relação ao cumprimento do nosso
Regimento. O procedimento de S. Ex.ª baseou-se,
positivamente, em alguma razão ponderável.
O SR. JOAQUIM PIRES: – A enganos todos
estamos sujeitos.
O SR. ALFREDO NEVES: – O Senhor
Presidente sistemàticamente examina, quanto ao
Regimento, tôdas as proposições, distribuindo-se
rigorosamente.
No caso presente, parece-me que o
requerimento foi apresentado ùnicamente porque a
Comissão de Finanças opinou no sentido da emenda
do Sr. Senador Joaquim Pires constituir projeto em
separado. Como o Senado quase sempre acata os
pareceres das suas Comissões permanentes,
recorre-se ao requerimento pedindo a audiência da
Comissão de Viação e Obras Públicas, como recurso
protelatório.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Julga V.
Ex.ª que o projeto não deve ir à Comissão de Viação
e Obras Públicas antes da abertura do crédito? A
matéria é pertinente àquela Comissão. Antes da
abertura do crédito, deve ela manifestar-se sobre a
construção das duas rodovias.
O SR. JOAQUIM PIRES: – Meu requerimento
é explicito.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Se a
Comissão de Viação e Obras Públicas não fôsse
ouvida sôbre projetos dessa natureza, não haveria
necessidade dela.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – A matéria é
rigorosamente pertinente à. Comissão de Viação e
Obras Públicas.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E' a Comissão
que especifica.
O SR. ALFREDO NEVES: – Todos
reconhecemos a necessidade da Comissão de Viação e
Obras Públicas manifestar-se sôbre as proposições
relacionadas.com assuntos que se prendem a obras
públicas. Mas o órgão técnico.federal já se manifestou.
Entretanto, no caso, trata-se ùnicamente da abertura de
um crédito. De modo que o órgão técnico aqui é a
Comissão de Finanças.
O SR. JOAQUIM. PIRES: – Mas deve ser
cumprido o Regimento.
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O SR. ALFREDO NEVES: – Senhor
Presidente, a proposição é da Câmara dos
Deputados. Ali, o assunto foi perfeitamente
examinado como se pode verificar do processo.
No Senado, o processo foi remetido às
Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças que o examinaram cuidadosamente
sendo que a primeira delas ouviu sôbre a
proposição o Departamento de Estradas de
Rodagens. No caso, a audiência da Comissão
de Viação e Obras Públicas é perfeitamente
dispensável, salvo melhor juízo dos Srs.
Senadores. Por isso, espero que o Senado
negue seu voto ao requerimento.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Se o
parecer da Comissão de Finanças propõe que a
emenda constitua projeto em separado e não
aprecia seu aspecto financeiro, tanto maior
razão para que o projeto vá à Comissão de
Viação e Obras Públicas, para dizer se
realmente a emenda pode ser objeto de
deliberação.
O SR. ALFREDO NEVES: – Era o que
tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Devo um
esclarecimento à Casa.
O projeto foi mandado às Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças, como
sempre procede a Mesa quando se trata de
simples abertura de crédito. A primeira,porque
o Regimento manda seja ela ouvida em todos
os assuntos; e a segunda, porque se trata de
despesa. A Comissão de Constituição e Justiça,
antes de proferir parecer, entendeu de ouvir o
Diretor Geral do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, que informou nêstes
têrmos:
"Exmo. Sr. Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça do Senado Federal.
Em resposta ao seu oficio número 43 de
24 do corrente, tenho a honra de informar a V.
Ex.ª que a rodovia Alcindo Guanabara –
Teresópolis é parte integrante da ligação
rodoviária
Rio-Teresópolis-Sumidouro-Pôrto
Novo, em estudos por êste Departamento,
conforme determinação de 27 de janeiro de
1947, do seu Conselho Executivo. Foi
reconhecido
ser
de
grande
interêsse
para
a
economia
nacional,
porquanto
permitirá
não
só
estabelecer
uma

outra saída para a chamada Rio-Bahia entre Pôrto
Novo e Rio de Janeiro, com um provável
encurtamento de 20 kms. sôbre a atual ligação,
como facilitará o escoamento de produtos .agrícolas
de, uma extensa e fertil região fluminense, para
abastecer o mercado da capital federal. Tal ligação
poderá ser considerada como via auxiliar da rodovia
Rio-Bahia, etc.".
A Comissão de Constituição e Justiça, depois
de informada pelo Diretor Geral do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, opinou
favoràvelmente e no mesmo sentido o fêz a
Comissão de Finanças.
O SR. JOAQUIM PIRES: – O Regimento
determina audiência obrigatória nestes assuntos, da
Comissão de Viação e Obras Públicas.
O SR. PRESIDENTE: – O Regimento assim o
determina: mas é preciso saber se a sua
interpretação é a mesma que V. Ex.ª dá.
Diz o Regimento:
"A Comissão de Viação e Obras Públicas cabe
manifestar-se sôbre o que entender com as vias de
comunicação e obras públicas em geral, bem como
serviços públicos concedidos a particulares".
Trata-se, apenas, de crédito para construção de
estrada de rodagem já planejada em 1947. A Mesa não
mandou o projeto á Comissão de Viação e Obras
Públicas por julgar desnecessário seu parecer. Assim
também, entenderam as duas Comissões que
opinaram. Consideraram suficiente a informação do
Diretor do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem. O Senado, entretanto, resolverá.
Os Senhores Senadores que aprovam o
requerimento do Sr. Senador Joaquim Pires, de
audiência da Comissão de Viação e Obras Públicas,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
E' aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 159, de 1948
Sr. Presidente:
O Regimento Interno do Senado, diz,
no seu art. 73, o seguinte:
"A Comissão de Viação e Obras Públicas
cabe
manifestar-se
sôbre
o
que
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entender com as vias de comunicação e as obras
públicas em geral, bem como com os serviços
públicos concedidos a particulares".
O Projeto de Lei nº.322, de 1948 da .Câmara,
que abre crédito especial de oito milhões de
cruzeiros para atender as despesas de construção
de duas rodovias, entre Alcindo Guanabara e
Teresópolis e o trecho que liga Niterói a Friburgo,
respectivamente, recebeu uma emenda do plenário
que teve, como o projeto, parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça, aprovado pelo
plenário, depois do que foi à Comissão de Finanças
sem que antes tivesse sido submetido à Comissão
de Viação e Obras Públicas, nos têrmos do artigo 73
do Regimento acima citado.
Requeiro, por isso que V. Ex.ª, por deliberação
sua ou do plenário, se digne dar cumprimento àquêle
dispositivo.
Sala das Sessões, em 19 de outubro de 1948.
– Joaquim Pires.
O projeto vai à Comissão de Viação e Obras
Públicas.
E', sem debate, aprovado e vai à Comissão de
Redação de Leis o seguinte

de 1948, que dispõe sôbre aposentadoria dos
membros do Ministério Público com requisitos do
artigo 30, números I e II do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição de 18 de setembro
de 1946 (Projeto de Lei da Câmara nº 346, de 1948,
com Parecer número 1.719, da Comissão
de Constituição e Justiça, favorável à aprovação das
emendas).
Vem à Mesa é lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 160, de 1948

Requeiro que, a respeito das emendas da
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado
nº 1, de 1948, seja ouvida a Comissão de
Finanças, por encerrarem as mesmas aumento de
despesa.
Sala das Sessões, em 19 de outubro de 1948.
– Ivo d'Aquino.
O projeto vai a Comissão de Finanças.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 255, de 1948, que cria no Ministério da
Agricultura, uma Inspetoria de Defesa Sanitária
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Animal, e dá outras, providências. (Com pareceres
favoráveis, sob números 1.135, 1.136 e 1.137,
Nº 362 – 1948
respectivamente, das Comissões de Constitituição e
Justiça, de Agricultura e de Finanças, o 2º com
Autoriza a abertura, pelo Ministério da emenda).
Fazenda, do crédito suplementar de Cr$ 600.000,00
Há uma emenda da Comissão de Agricultura.
à verba que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo. autorizado a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o crédito suplementar de
seiscentos mil cruzeiros (Cr$600.000,00). em refôrço
da Verba 3 – Serviços e Encargos, Consignação I –
Diversos,
Subconsignação
06
–
Auxílios,
Contribuições – Subvenções 02 – Contribuições, 20
– Conselho Técnico de Economia e Finanças
(Decreto–lei nº 14, de 25 de novembro de 1937),
do.Anexo nº 18 do vigente Orçamento Geral da
República (Lei nº 162, de 2–12–47).
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Discussão única das emendas da Câmara dos
Deputados, ao Projeto de Lei do Senado nº 23,

Os Srs. que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa).
E' aprovada a seguinte:
EMENDA
Onde convier:
Igual Inspetoria a de que se trata no
presente
projeto
é
criada
em
Aracaju,
Estado de Sergipe, ficando elevado para Cr$
2.318.400,00 (dois milhões trezentos e dezoito
mil
e
quatrocentos
cruzeiros),
o
crédito
necessário.
Os Srs. que aprovam o projeto, assim
emendado, queiram permanecer sentados. (Pausa).
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E' aprovado o seguinte:

Leis.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 255, de 1948
Cria, no Ministério da Agricultura uma
Inspetoria de Defesa Sanitária Animal e dá outras
providências.
Art. 1º E' criada na Divisão de Defesa Sanitária
Animal, do Departamento Nacional de Produção
Animal, do Ministério da Agricultura, mais uma
Inspetoria Regional, com jurisdição no Estado do
Paraná.
Parágrafo único. Para efeito do disposto nêste
artigo, o Estado do Paraná, será na organização
administrativa do Ministério da Agricultura, excluído
de jurisdição da Inspetoria Regional de Defesa
Sanitária Animal em Florianópolis, Estado de Santa
Catarina, da mesma Divisão.
Art. 2º A Inspetoria Regional, ora criada terá
sede na cidade de Ponta Grossa.
Art. 3º Para atender ao desempenho de suas
atribuições, o órgão de que trata a presente Lei será
dotado de pessoal, permanente e extranumerário e
são criados, desde já, nas classes iniciais das
carreiras
abaixo
especificadas
do
Quadro
Permanente do Ministério da Agricultura, os
seguintes cargos:
Almoxarife.........................................................
Biologista..........................................................
Escriturário.......................................................
Dactilógrafo......................................................
Prático Rural....................................................
Veterinário........................................................
Veterinário Satinarista......................................

1
1
1
1
15
1
4

O projeto vai à Comissão de Redações de

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 282, de 1848, que dispõe sôbre o tratamento a
ser dispensado aos membros do Tribunal
Superior Eleitoral. (Com parecer contrário, sob nº
1.118 da Comissão de Constituição e Justiça e
voto em separado dos Senadores Waldemar
Pedrosa e Attilio Vivacqua).
O SR. IVO D'AQUINO (*): – Sr. Presidente, o
projeto ora em discussão reza o seguinte:
"O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os membros do Tribunal Superior
Eleitoral terão o tratamento de Ministros.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário".
Este projeto, aprovado pela Câmara dos
Deputados, teve, por maioria de votos, parecer
contrário da ilustrada Comissão de Constituição e
Justiça.
Há, entretanto, três votos vencidos, os dos
Senhores Senadores Waldemar Pedrosa, Attillio
Vivacqua e Etelvino Lins.
Sr. Presidente: data venia, discordo do parecer
da nobre Comissão de Constituição e Justiça,
sustentando que, pelo sistema constitucional, não
deve ser adotado o tratamento a que se
refere o projeto quanto aos juizes do Tribunal
Superior Eleitoral.
Impressionou-me o argumento oferecido
pelo voto vencido do ilustre relator da
Comissão, de que o mesmo tratamento têm os
juízes do Tribunal Federal de Recursos.
Os tratamentos em relação aos juízes,
quer nos Estados, quer no âmbito federal, foram
sempre
regulados
pela
lei
de
organização judiciária.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – Pela
Constituição.
O SR. IVO D'AQUlNO: – Ninguém entendeu
que
o
tratamento
dado
pela
Constituição aos juizes de certos tribunais fôsse
restritivo.
Assim,
Sr.
Presidente,
embora
reconheça
o
valor
do
erúdito
parecer
do
meu ilustre
colega, nêste
momento
ausente, Sr. Senador Ferreira de Sou-

Art. 4º Para ocorrer ao pagamento do pessoal
referido no artigo anterior, é o Poder Executivo
autorizado o abrir, pelo Ministério da Agricultura, o
crédito especial de Cr$ 1.159.200,00 (um milhão,
cento e cinqüenta e nove mil e duzentos cruzeiros)
dos quais Cr$ 729.000,00 (setecentos e vinte e nove
mil cruzeiros). para o pessoal, permanente e Cr$
430.200,00 (quatrocentos e trinta mil e duzentos
cruzeiros) para pessoal extranumerário.
Art. 5º E' revogado o artigo 152 do
Regulamento aprovado pelo Decreto nº 23.979, de 8
de março de 1934.
Art. 6º Revogam-se as disposições em _________________
contrário.
(*) Não foi revisto pelo orador .
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za, sou favorável ao projeto pelos motivos expostos
no voto vencido do relator, na Comissão a que me
referi.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa
Ex.ª é favorável ao projeto em face das razões do
voto?
O SR. IVO D'AQUINO: – Justamente.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não
reparou V. Ex.ª no argumento do parecer da
Comissão de Constituição e Justiça sôbre a
transitoriedade dos componentes do Tribunal
Eleitoral?
O SR. IVO D'AQUINO: – Poderá V. Ex.ª darlhes o título de Ministros, depois de afastados
daquêle posto?
O. SR. IVO D'AQUINO: – O tratamento referese não à pessoa, mas ao juiz. (Muito bem; muito
bem) .
O
SR.
ARTHUR
SANTOS:
–
Sr.
Presidente,em que pese a argumentação do meu
eminente colega Sr. Senador Ivo d'Aquino, afigurase-me que o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça é perfeitamente jurídico, e concilia-se
inteiramente com o sistema da Constituição Federal.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não afirmei que o
parecer da Comissão de Constituição e Justiça não é
jurídico; apenas disse que me inclinara pelos
argumentos apresentados no voto vencido do Sr.
Senador Waldemar Pedrosa.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Peço a atenção
do Senado para os preceitos da Constituição
Federal.
No artigo 98, quando se refere ao Supremo
Tribunal Federal, afirma:
"O Supremo Tribunal Federal, com sede na
Capital da República e jurisdição em todo o território
nacional, compor-se-á de onze ministros".
No entanto, no artigo 103, da sessão seguinte,
quando se refere ao Tribunal Federal de Recursos,
dispõe da seguinte maneira:
"O Tribunal Federal de Recursos, com sede na
Capital Federal, compor-se-á de nove juízes,
nomeados pelo Presidente da República, depois de
aprovada a escolha pelo Senado Federal".
Verifica-se, desde logo, que a Lei Magna faz
distinção.
Ao tratar do Supremo Tribunal Federal, dispõe
que
a
Suprema
Côrte
de

Justiça terá sede na Capital Federal, jurisdição em
todo o território nacional e compor-se-á de onze
ministros; ao cogitar do Tribunal Federal de
Recursos, declara que será constituído por nove
juizes. Ora, não é possível que o constituinte de
1946 tivesse usado de expressões tão diversas em
relação aos outros, ao tratar do Supremo Tribunal
Federal e do Tribunal Federal de Recursos, se não
houvesse propósito deliberado de alinhar os
primeiros na categoria de ministros, e os últimos, na
de simples juizes.
Além disso, tôda vez que a Constituição se
refere aos membros de um órgão dos poderes da
República especifica ministros do Supremo Tribunal
Federal, ministros do Superior Tribunal Militar e
ministros do Tribunal de Contas. Nos outros casos,
usa exclusivamente o têrmo "juízes".
Assim
pois,
considerando
juízes
os
componentes do Tribunal Superior Eleitoral ou do
Tribunal Federal de Recursos, se lhes dermos
categoria de ministros, por lei ordinária, estaremos
votando lei inconstitucional.
Acresce que não há título mais honroso, que
dignifique mais o julgador, que o de juiz.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Muito bem!
O SR. ARTHUR SANTOS: – Nos Estados
Unidos, assim é na Suprema Côrte. Assim também
são chamados os membros do Tribunal Internacional
de Justiça de Haia.
Assim é na tradição constitucional brasileira.
Os julgadores têm o nome e a categoria de juízes.
A Constituição abriu exceção aos juizes do
Supremo Tribunal Federal, aos juizes do Tribunal de
Contas e aos juízes do Supremo Tribunal Militar.
Deu-lhes a denominação de Ministros.
Na verdade, já uma lei ordinária, a meu ver
inconstitucional,
aprovada
com
grande
número de votos contrários, no Senado e
na Câmara dos Deputados, concedeu aos juizes do
Tribunal de Recursos a denominação de ministros.
O
resultado
é
o
que
estamos
vendo.
Transista na Câmara dos Deputados
projeto de lei ao qual foi oferecida emenda
pelo
Deputado
Honório
Monteiro,
atualmente investido das funções de Ministro
do Trabalho, pela qual se permite a substituição
dos
ministros
do
Tribunal
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Federal de Recursos pelos desembargadores do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
Êstes juízes protestaram contra essa
substituição porque se mostram melindrados,
provavelmente pela situação de hierarquia que se
pretendeu criar, através da discriminação de ministro
concedida aos titulares daquela côrte.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa
Excelência permite um aparte? – (Assentimento do
orador). – Exatamente quando a Constituição deu
aos ministros do Supremo Tribunal Federal e aos do
Superior Tribunal Militar essa denominação foi para
fixar que êsses juízes compõem o mais alto tribunal
da hierarquia judiciária.
A lei que deu o tratamento de ministros aos
juízes do Tribunal de Recursos, é inconstitucional e
já resultou no inconveniente da apresentação de um
projeto que não será certamente vitorioso,
estabelecendo a substituição dos juizes do Tribunal
de Recursos, por desembargadores.
Se V. Exa. me permite, chamarei a atenção do
meu nobre colega para o dispositivo da Constituição
que dispõe sôbre a composição do Tribunal
Eleitoral. O constituinte teve o máximo cuidado ao
dar os títulos aos membros que compõem o
Tribunal Superior Eleitoral. O dispositivo diz que
êsse órgão compor-se-á de dois juízes escolhidos
pelo Supremo Tribunal Federal dentre os
seus Ministros; de dois juízes escolhidos pelo
Tribunal Federal de Recursos dentre os seus
juízes e de um juiz escolhido pelo Tribunal de
Justiça do Distrito Federal dentre os seus
desembargadores.
Quer dizer ,deu a cada um dos membros
dêsse órgão o seu título próprio. Como podemos dar
aos membros do Tribunal Superior Eleitoral o título
de Ministro?
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – E' questão de
hierarquia e de técnica constitucional que não pode
ser abandonada e preterida.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Agradeço o
subsídio dos meus eminentes colegas. Em
relação ao aparte do Senador Aloysio de Carvalho
devo dizer que S. Exa. antecipou o argumento de
que ia lançar mão. A Constituição, ao se referir
à forma de organiazção do Tribunal Superior

Eleitoral, diz que será mediante eleição em escrutínio
secreto e ficará assim constituído: dois juízes
escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal dentre os
seus ministros; dois juízes escolhidos pelo Tribunal
Federal de Recursos dentre os seus juízes e um juiz
escolhido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal
dentre os seus desembargadores. Por sua vez, o
Presidente da República, nomeará dois dentre seis
cidadãos de notável saber jurídico e reputação
ilibada, que não sejam incompatíveis por lei,
indicados pelo Supremo Tribunal Federal.
Em face do expôsto como é possível conciliar
essas duas situações de dar aos juízes do Tribunal
Eleitoral a denominação de ministros quando um
dêles é desembargador do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e outros...
O SR. ALFREDO NEVES: – São membros
temporários.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – E alguns
nem são juizes; são simples advogados.
O SR. ARTHUR SANTOS: – ...nem são juízes
de Direito.
De sorte que seria estabelecer a anomalia,
para não dizer estravagância, de um juiz de manhã,
ser desembargador, quando está com assento no
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e à tarde,
ministro quando se encontra no Tribunal Eleitoral.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Ministros
pela manhã, desembargadores à tarde, simples
cidadãos à noite.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Devemos legislar
sôbre questões mais sérias. O Brasil está a exigir de
seus legisladores o estudo de matérias mais
importantes que esta de se estar liberalizando
denominação de ministros, como se fôsse capitis
diminutio o julgador ser um simples juiz. Além do
mais, a Constituição manda expressamente
denominar de juízes os membros dêsses tribunais,
chamando-os de juízes do Tribunal Superior
Eleitoral, juízes do Tribunal de Recursos. Apenas dá
a denominação de ministros aos membros do
Supremo Tribunal, do Tribunal de Contas e do
Superior Tribunal Militar.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não
esqueça V. Exa. a transitoriedade da função de
membros do Tribunal Superior Eleitoral.
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O SR. ARTHUR SANTOS: – Vossa
Excelência diz muito bem. E' de se notar, ainda, a
transitoriedade das funções, pois, seriam ministros
apenas durante o lapso de tempo em que
perdurasse sua investidura de juízes da Côrte
Eleitoral.
Não será assim que daremos maior
dignidade àquêle Tribunal mas, sim, respeitando-lhe
às
decisões.
Cumprindo
os
dispositivos
legais, estaremos dignificando os tribunais da
República. Não o faremos jamais com leis
de
tal
natureza
em
que
se
atende,
unicamente – permitam dizê-lo – à vaidade
de quem, não se sentindo honrado com a
denominação de juiz, pretende ser chamado
de ministro, à revelia dos mandamentos
constitucionais.
Rogo ao Senado que medite sobre o
assunto, a fim de não reincidirmos no
êrro, já praticado quando concedemos aos
juízes do Tribunal de Recursos a denominação de
ministros.
Defendo, pois, Sr. Presidente, o parecer da
Comissão de Justiça, em que pesem, data venia,
os votos vencidos dos nossos eminentes
colegas que chegaram a conclusão diversa,
levados por motivos outros, que não àquêles
expressamente constantes da Lei Máxima. (Muito
bem; muito bem).
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Ninguém
mais desejando usar da palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
Os Senhores que aprovam o projeto, que teve
parecer contrário da Comissão de Constituição e
Justiça, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
E' rejeitado o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 282 – 1948
Dispõe
sôbre
o
tratamento
a
ser
dispensado aos membros do Tribunal Superior
Eleitoral.

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação de votação.
Os Senhores que aprovam o projeto queiram
se levantar.
(Pausa).
Os Senhores que o rejeitam queiram se
levantar, sentando-se os que o aprovam.
(Pausa).
Votaram pela rejeição 18 e pela aprovação 11.
Não há número legal.
Vai-se proceder à chamada.
E' feita a chamada, que acusa o seguinte
resultado.
Respondem "não" 20 Senhores Senadores.
Alvaro Adolpho.
Magalhães Barata.
Joaquim Pires.
Adalberto Ribeiro.
José Américo.
Cicero de Vasconcelos.
Durval Cruza
Aloysio de Carvalho.
Santos Neves.
Alfredo Neves.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Rodolpho Miranda.
Euclydes Vieira.
Flávio Guimarães.
Arthur Santos.
Lucio Corrêa.
Francisco Gallotti.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho. (20).
Respondem "sim" 14 Srs. Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Victorino Freire.
Evandro Vianna.
Plínio Pompeu.
Olavo Oliveira.
Georgino Avelino.
Etelvino Lins.
Apolonio Sales.
Pinto Aleixo.
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
Filinto Mulher.
Ivo d'Aquino. (14)
Esta confirmada a rejeição do projeto.
O SR. VICTORINO FREIRE (*) (pela ordem):
– Sr. Presidente, por ocasião das chamadas, ve-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os membros do Tribunal Superior
Eleitoral, terão o tratamento de ministros.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Requeiro __________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
verificação de votação.
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rifiquei que são mencionados os nomes dos
Srs. Senadores José Neiva, que não está em
exercício, e Roberto Simonsen, nosso saudoso
companheiro.
Trata-se, evidentemente, de incorreções da
lista de presença, pelo que solicito da Mesa as
providências cabíveis.
O SR. PRESIDENTE: – Atendendo a
reclamação do nobre Senador e, aproveitando a
oportunidade, informo que a Mesa, em tempo,
providenciou a respeito, tanto assim que deverão,
amanhã ser recebidas as novas listas.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito obrigado
a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria da
ordem do dia; vou levantar a sessão, designando
para a de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA

parado do Senador Waldemar Pedrosa).
Discussão preliminar (artigo 135, do
Regimento) do Projeto de Lei do Senado nº 34, de
1948, que regula reversão de pensões de montepio
de herdeiros de militares contribuintes, (Com
pareceres ns. 930, da Comissão de Constituição e
Justiça, favorável à medida, do ponto de vista
constitucional e jurídico e propondo a audiência da
Comissão de Forças Armadas; e 1.131, desta última
Comissão também favorável com emenda).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 310, de 1948, que abra ao Ministério da
Agricultura o crédito especial de Cr$ 200.000,00 para
ocorrer às despesas com a realização de uma
Conferência Nacional de Febre Aftosa. (Com
parereres favoráveis, sob ns. 1.139 e 1.140,
respectivamente das Comissões de Constitituição e
Justiça e de Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 283, de 1948, que cria um Horto Florestal no
Município de Silvânia, no Estado de Goiás. (Com
pareceres favoráveis, sob ns. 1.141 e 1.142
,respectivamente das Comissões de ,Constituição e
Justiça e de Finanças, o 1º voto em separado do
Senador Attilio Vivacqua e emenda, sobre a qual se
manifesta favoravelmente o 2º).
Discussão única do Veto nº 48, de 1948, do
Sr. Prefeito do Distrito Federal ao Projeto nº 71, da
Câmara dos Vereadores, que determina fique
assegurada , remuneração igual aos representantes
da Fazenda do Distrito Federal em juízo, a que se
refere o artigo 25, parágrafo 1º, item XIII, da Lei
Orgânica do Distrito Federal. (Com parecer nº 1.155,
da Comissão de Constituição e Justiça, pela rejeição
do veto).
Levanta-se a sessão ás 16 hoars.

Votação, em discussão única, da Proposição
nº 224, de 1947, que dispõe sôbre a contribuição de
melhoria, prevista no art. 3º da Constituição. (Com
pareceres ns. 925 e 926, respectivamente das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças,
favoráveis ao projeto, o 1º com emenda, a favor da
qual se manifeste o 2º; e 1.122, da Comissão de
Finanças, sôbre as emendas de Plenário).
Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 31, de 1948, que altera o parágrafo 1º, do
artigo 6º do Decreto-lei nº 3.448, de 23 de julho de
1941. (Com pareceres favoráveis, sob ns. 868 e
1.132, respectivamente, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Fôrças Armadas).
Discussão única do Projeto de Lei do
Congresso Nacional nº 47, de 1948, que suspende
definitivamente dispositivos da Constituição do
Estado de São Paulo. (Apresentado pela Comissão TRECHO DA ATA DA 144ª SESSÃO REALIZADA
de Constituição e Justiça, como conclusão de seu
EM 15 DE OUTUBRO
Parecer número 1.120, de 1948, sôbre o ofício S-34,
de 1947, do Sr. Presidente do Supremo Tribunal
QUE SE REPUBLICA POR TER SALDO COM
Federal).
INCORREÇÕES
Discussão
preliminar
(artigo
135,
do
Regimento) do Projeto de Lei do Senado nº 22, de
O SR. PRESIDENTE: – Ponho em votação a
1948, que altera dispositivo do Código de Processo emenda nº 28, com parecer contrário.
Penal. (Com parecer contrário sob número 1.107, da
O SR. SEVERIANO NUNES: – A emenda é a
Comissão de Constituição e Justiça, com voto em se- de nº 25, à página 28 do avulso.
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O SR. PRESIDENTE: – A emenda é a de nº
28, à pág. 25.
O SR SEVERINO NUNES: – A emenda de nº
28, V. Exa. já a deu por aprovada. Sôbre a Emenda
nº 25 o Senado já se pronunciou, embora houvesse
pedido de destaque sob a Mesa.
O SR. PRESIDENTE: – Não foi dada por
aprovada a Emenda nº 28. Apenas disse que teve
parecer contrário da Comissão de Constituição e
Justiça e favorável da de Finanças.
TRECHO DA ATA DA SESSÃO DE 18 DE
OUTUBRO DE 1948
QUE SE REPRODUZ POR TER SALDO COM
INCORREÇÕES.
O SR. ALVARO ADOLPHO (Pela ordem): –
Sr. Presidente, antes de continuarmos na votação
das emendas, permita-me submeter a V. Ex.ª uma
questão de ordem.
Na sessão de sexta-feira última, V. Ex.ª
considerou prejudicada a Emenda nº 120, que
mandava acrescentar à de nº 411 o seguinte:
"§ 3º – Os auxiliares de ensino Superior
perceberão vencimentos correspondentes à terça
parte da importância concedida aos catedráticos".
Nestas condições,conforme consta da ata, a
emenda não foi submetida à apreciação do plenário.
Evidentemente, trata-se de equivoco da Mesa,
porque aditiva à de número 41, não poderia ficar
prejudicada a emenda, pela simples circunstancia de
ter sido aprovada esta última.
Certamente, a confusão ocorreu da retirada da
emenda do nobre Senador Evandro Vianna, o que,
entretanto não deve prejudicar a votação da de nº
120.
Solicito, pois, de V. Ex.ª Senhor Presidente,
reconsiderar a decisão, submetendo ao plenário a
Emenda número 120.
O SR. PRESIDENTE: – Verifico, pelas notas
da Secretaria, haver sido aprovado o artigo da
Emenda nº 41, referente aos professores
catedráticos do ensino superior e do Colégio Pedro
II, considerando-se prejudicado o parágrafo 1º, em
face da aprovação de subemenda.
Quanto, à Emenda nº 120, a que se refere o
nobre Senador, teve pa-

recer contrário e foi considerada prejudicada,
também em virtude da aprovação da emenda.
O SR. ALVARO ADOLPHO (Pela ordem): –
Sr. Presidente, pondero que V. Exa. declarou a
emenda prejudicada, sem submetê-la à votação.
O SR. PRESIDENTE: – Teve parecer contrário
e foi considerada prejudicada em virtude da
aprovação da subemenda.
O SR. ALVARO ADOLPHO (Pela ordem): –
Sr. Presidente, o relator considerou prejudicadas as
Emendas 120 e 123 em face da do Senador Evandro
Vianna. Retirada a do Senador Evandro Vianna, não
podia, ipso facto, entender-se prejudicada a emenda,
antes de submetida a votação.
Com parecer favorável ou não, deveriam ser
sujeitas à deliberação do Senado. E' o que peço a V.
Exa.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa considerou
em face da aprovação da sub-emenda, prejudicada a
emenda. Dessa decisão não houve recurso para o
plenário. Por ocasião da aprovação da ata, não
houve também qualquer retificação. A meu ver a
decisão passou em julgado é a Mesa não tem
atribuições para reconsiderar o ato. Lamento, pois,
não poder atender ao pedido do nobre relator,
Senador AIvaro Adolpho.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Ex.ª há de
convir que, à Comissão julgou prejudicadas as
emendas em face da do Senador Evandro Vianna,
que consubstancia as mesmas disposições.
O SR. PRESIDENTE: – Talvez tenha havido
equivoco da Mesa em considerar prejudicada a
emenda, fê-lo, porém, diante das informações de que
dispunha. A decisão poderia estar errada, mas,
nenhum Senador contra ela se insurgiu. Cabia,
entretanto, recurso para o plenário, dentro do
Regimento. Dada como prejudicada a emenda, não
me parece possa a Mesa reconsiderar o ato. Seria,
precedente que, confesso, não teria coragem de
criar.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Permita-me
V.Ex.ª dizer que, somente hoje li o "Diário do
Congresso" de sábado. Só tive conhecimento,
portanto, da decisão, de V. Ex.ª hoje. Por ocasião de
se votar a ata, não fiz ne-
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nhuma reclamação. O Senado não tomou
conhecimento das duas emendas. Entendo se possa
reconsiderar o ato.
O SR. PRESIDENTE: – A ata foi lida e
aprovada. A decisão, por conheguinte, não me
parece possa ser modificada dentro do Regimento. É
como decidida a questão de ordem levantada por V.
Ex.ª. Lamento não poder atendê-lo. O precedente
tornaria insubsistente qualquer decisão já passada
em julgado.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Ex.ª não
imagina quanto lamento estar em divergência com V.
ExceIência. Acatarei, entretanto, a deliberação de V.
Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE: – V. Excelência sabe
quanto o considero; mas o Regimento não me da
poderes para tanto.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Ex.ª há de
convir que a retificação de êrro ou engano é sempre
oportuna.
A decisão que V. Ex.ª proclamou não é do
plenário. Por mera formalidade, consequentemente
aprovação da ata, não poderia a emenda ser
prejudicada. O Senado e V. Ex.ª mesmo sabem que
as duas emendas não foram submetidas à votação.
É a questão de ordem que levanto e peço a V. Ex.ª
submetê-la ao plenário.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
A
Mesa
considerou prejudicada a emenda. Houve, portanto,
decisão baseada vamos dizer – num êrro de
fato; mas houve decisão não impugnada.
Qualquer Senador poderia dela recorrer para o
plenário.
Não me parece possível modificar a decisão.
O SR ALVARO ADOLPHO: – Não
posso, evidentemente, fazer essa exigência de V.
Ex.ª. Entendo, porém, que o Senado não
tomou nenhuma decisão sôbre a matéria. A
declaração de que a emenda estava prejudicada é
de V. Ex.ª. É verdade que não houve recurso. Façoo, porém, agora. Não quero, Sr. Presidente, pareça
ter havido dissídia do relator. Entendo ser função
dêle acompanhar as decisões do plenário e da
Mesa.
Acontece Sr. Presidente, que somente agora
tive conhecimento da ocorrência.
Sinto-me realmente em dificuldade para
explicar por que não reclamei. Qualquer Senador
podia deixar de fazê-lo menos o relator, porque tem
conhecimento perfeito das emendas.

É a razão por que solicito de Vossa Ex.ª
submeta, se possível, a reconsideração do ato ao
plenário.
TRECHO DA ATA DA SESSAO DE 18 DE
OUTUBRO DE 1948
Que se reproduz por ter sido publicada com
incorreções.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA (Pela ordem):
– Sr. Presidente, a Emenda nº 137, modificativa da
de nº 7, não foi votada.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda 137 ficou
prejudicada em face da aprovação de nº 78, que está
assim redigida:
"Acrescente-se onde convier:
Art. Perceberão os médicos sanitaristas do M.
E. S. o dôbro dos vencimentos da classe a que
pertençam ou venham a pertencer, em virtude do
tempo integral de serviço, pelo qual optaram.
§ 1º Entende-se por tempo integral para os
fins dêste artigo, o dedicado exclusivamente aos
trabalhaos e estudos dos problemas de medicina
preventiva;
§ 2º Dá-se a opção mediante requerimento
dos interessados".
Como vê, V. Ex.ª, a emenda consubstancia
justamente o que V. Ex.ª defende.
O SR HAMILTON NOGUEIRA: – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O Senado Federal tendo em vista indicação
firmada por 47 Senhores Senadores, resolve e eu, Nereu
Ramos, Presidente do Senado, promulgo a seguinte:
Congresso Nacional
RESOLUÇÃO Nº 9 DE 1948.
Art. 1º É autorizada a Comissão Diretora a
contratar, com escultor Idôneo, a execução em
bronze de um busto de Rui Barbosa, tamanho
natural, para ser colocado na sala das sessões do
Senado, sob a arcada existente embaixo da imagem
de Jesus Cristo, em altura de onde domine a cadeira
da presidência e seja visível do recinto.
Parágrafo unico. A solenidade da Inauguração
realizar-se-á em sessão extraordinária, com a
presença das altas autoridades da República.
Senado Federal, em 19 de outubro de 1948. –
Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal.

148ª Sessão, em 19 de Outubro de 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. GEORINO AVELINO, 1º SECRETÁRIO; JOÃO VILLASBOAS, 2º SECRETÁRIO
E NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14,30 horas comparecem os Srs. Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Augusto Meira.
Clodomir Cardoso.
Victorino Freire.
Evandro Vianna.
Mathlas Olympio.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
Olavo Oliveira.
Georgino Avelino.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Novais Filho.
Etelvino Lins.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Alfredo Neves.
Sá Tinoco.
Andrade Ramos.
Rodolpho Miranda.
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Flavio Guimarães.
Roberto Glasser.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lúcio Corrêa.
Camilo Mércio (38).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
38 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O
SR.
1º
SUPLENTE
(Servindo
de 2º Secretário): procede à leitura da

ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é,
sem debate aprovada.
EXPEDIENTE
MENSAGEM
Nº 275 de 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal.
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nacional que autoriza a abertura, pelo Poder
Judiciário, de crédito suplementar para pagamento
de despesas com o Tribunal Regional Eleitoral do
Rio Grande do Norte, tenho a honra de restituir a
Vossa Excelência dois dos respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1948. –
Eurico G. Dutra.
Ao Arquivo.
Ofício:
Da Câmara dos Deputados.
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de transmitir a Vossa
Excelência para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 123-A, de 1948 sancionado pelo
Senhor Presidente da República, que cria nas
Faculdades Federais de Medicina a cadeira de
Tisiología.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevado aprêço e
distinta consideração.
Rio de Janeiro, em 18 de outubro de 1948. –
Areia Leão. – 4º Secretário.
Telegramas
Do Presidente da Câmara Municipal de Bagé,
Estado do Rio Grande do Sul, solicitando a
regulamentação do art. 157, inciso IV da Constituição
Federal, – Interado.
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De aposentados e pensionistas da Caixa
de Pensões em Mineração, de Minas Gerais,
solicitando o apoio do Senado à campanha em
favor do aumento das aposentadorias e
pensões, bem como a revogação dos arts. 22 da
Lei de Acidentes do Trabalho. – Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de
Camaquã Estado do Rio Grande do Sul,
expressando o desejo de ser convertido em lei o
Projeto que dispõe sobre a instituição do seguro
agrário, de autoria do Sr. Senador Attilio
Vivacqua. – Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de Ijui
Estado do Rio Grande do Sul, solicitando a
promulgação, com a maior brevidade, da lei que
trata da liberação de bens dos ex-súditos do
Eixo. – Inteirado.
De diversos deputados estaduais do Piauí,
relatando detalhes a respeito do assassinato do
Juiz de Direito da Comarca de São Pedro, Dr.
Clovis Alves Pereira, segundo os quais o crime
ter-se-ia revestido de caráter político. –
Inteirado.
Nº S-65, de 1948, dos Srs. Presidentes
dos Sindicatos do Estado da Bahia, oferecendo
sugestões ao Projeto de lei que institui o
repouso semanal remunerado. – A Comissão de
Finanças.
Do Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Santo André, Estado de São Paulo, solicitando
empenho para a aprovação urgente do Projeto
de Lei que institui o repouso semanal
remunerado.-Inteirado.
Do Sr. Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Itapetininga. Estado de São Paulo,
solicitando maior amplitude na lei que concederá
imunidades aos vereadores municipais, para que
suas prerrogativas se estendam a todo o Estado
e durante todo o mandato. – Inteirado.
Do Sr. Daniel de Carvalho, Ministro da
Agricultura, agradecendo a comunicação de
haver sido enviado à sanção o Decreto
Legislativo que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo mesmo Ministério, o crédito especial
de Cr$ 10.000.0000,00 para intensificar a
campanha contra a mosca de frutas. – Inteirado.
Do Sr. Ovidio de Abreu, Ministro Interino
da Fazenda, agradecendo a comunicação de
haver sido enviado à sanção o Decreto
Legislativo que autoriza o Poder Executivo
dispensar a consignação nominal a fim de que a

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo possa gosar
de isenção de direitos de importação. – Inteirado.
São lidos e vão a imprimir os seguintes pareceres:
PARECER
Nº 1.166, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre as
emendas à Proposição nº 251, de 1947
Relator – Sr. Lúcio Corrêa.
Em sua última fase, retorna à Comissão de
Constituição e Justiça a Proposição nº 251 (Projeto de
Lei nº 152-D, de 1947, da Câmara dos Deputados)
para que ela se manifeste acêrca de seis emendas
apresentadas em plenário.
Há, contudo, emendas formuladas pela
Comussão de Finanças que devem também ser
apreciadas.
Pronunciemo-nos em primeiro lugar sôbre as
emendas da Comissão de Finanças e depois a respeito
das apresentadas em plenário.
Emendas da Comissão de Finanças
Emenda nº 1
Esta emenda visa modificar o § 2º do artigo 1º
do projeto e não o § 1º do referido artigo, como, por
equívoco, assim a considera a Comissão de Finanças.
Em verdade, do seu enunciado isso se evidencia, tanto
mais que nenhuma relação tem com o aludido
parágrafo. Trata-se de uma emenda, que, com redação
ligeiramente diferente, atinge a mesma finalidade, qual
a de excluir das restrições impostas pelo inciso II do
artigo 23 do Ato das Disposições Constiucionais
Transiórias que foi cancelado em virtude do disposto no
Decreto lei nº 9.616, de 21 de agosto de 1946. Não
seria justo que aleios excluísse da efetivação uma vez
que, tendo sido cancelado, o concurso deixou de existir
para os efeitos do aludido inciso I. Estamos, por isso,
de pleno acordo com a emenda substitutiva cujo
enunciado é, realmente, mais adequado à situação.
Com essas considerações, somos pela
aceitação da sugestão contida na emenda, mediante a
aprovação da seguinte subemenda:
§ 2º O disposto nêste artigo aplica-se aos que
exerciam, interinamente, a 18 de setembro de 1946,
cargos para cujo provimento tivesse sido aberto
concurso que foi cancelado em virtude do Decreto-lei nº
9.616, de 21 de agosto de 1946".
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EMENDA Nº 2
Manifestamo-nos de acordo com a emenda cuja
redação é mais clara e completa. A sua justificação nos
convence disso e nada temos a acrescentar em favor
de sua aceitação.
EMENDA Nº 3
Quanto a esta emenda, não podemos fugir ao
que, sobre o assunto, dissemos no parecer que
emitimos nesta Comissão, em 29 de abril do ano em
curso. Somos pela aprovação do artigo 5º da
proposição, por entender que os servidores das
autarquias e dos serviços auxiliares da União no
exercício de função de caráter permanente, não devem
permanecer à margem das garantias legais
asseguradas aos demais servidores da união. Nenhum
mal causaria a manutenção do artigo 5º com a redação
primitiva, por isso que os servidores autárquicos e de
órgãos auxiliares da União seriam considerados
efetivos, nas condições dos artigos 1º e 2º do projeto.
O fato de pertencerem eles a órgãos controlados
pelo poder público constitui, exatamente, motivo que
nos leva a incluí-los nos benefícios da lei, a despeito do
regime a que estão sujeitas as autarquias, tanto mais
porque a vida de tais órgãos está, inegavelmente,
submetida a leis que regulam o seu funcionamento,
modificáveis pelo Congresso Nacional. Não está o
Congresso impedido de legislar sobre a vida das
autarquias. Ademais, o preceito constitucional não
exclui expressamente os servidores autarquicos e os
dos órgãos auxiliares da União, dos benefícios
constantes do citado artigo 23. A efetividade dêsses
servidores não implica aumento de despesa. Somos,
por isso, contrário à aceitação da emenda e nos
manifestamos pela manutenção do artigo 5º, tal como
está redigido e que constitui matéria aprovada nesta
Comissão, conforme já assinalamos.
EMENDA Nº 4
Esta emenda é aditiva e deve ser, desde logo
cotejada com a do mesmo número apresentada em
plenário pelo Senador Francisco Gallotti, de vez que
ambas dispõem sôbre os casos de transferência dos
servidores beneficiados por esta lei. A Comissão de
Finanças tem uma impropriedade, qual seja e de se referir
aos interinos, que já são ocupantes de cargos de quadros
permanentes e neles serão efetivos em virtude do

dispôsto no artigo 23, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e do previsto nesta lei.
Logo, a emenda não poderia a êles se referir. A do
Senador Francisco Gallotti é mais adequada e
apresenta a vantagem de aproveitar, em parte o
que pretende a emenda da Comissão de finanças.
Sugerimos, por isso, a seguinte subemenda, com a
finalidade de incluir no texto do projeto um
parágrafo que seria, no caso, parágrafo único do
artigo 11, assim redigido:
"Parágrafo único – A transferência dos
servidores a que se refere este artigo far-se-á de
acordo como o Estatuto dos Funcionários e demais
leis que regulam o assunto".
Essa redação se nos afigura conciliatória,
por isso que ficam acautelados os direitos
de promoção dos funcionários dos quadros
permanentes ao mesmo tempo que retira
as impropriedades que julgamos existirem
na emenda da douta Comissão de Finanças. Na
verdade, além de se referir aos interinos que já
exercem cargos dos quadros permanentes e que
neles serão fatalmente, efetivados, a emenda
aditiva da Comissão de Finança, aceita, como está
redigida, entraria em conflito com preceitos do
Estatuto dos Funcionários. Com efeio, tanto esse
Estatuto como as leis que regulam a matéria, já
preveem com acerto e cautela o modo de se
efetuarem as transferências, que se realizam em
harmonia com os interesses da Administração.
Admitir-se como artigo a referida emenda aditiva
da Comissão de Finanças seria incorporar ao texto
do projeto um dispositivo que colidiria com as
normas legais em vigor. O Estatuto determina que
a transferência se opere para cargo do mesmo
padrão de vencimento o cujo provimento deve ser
feito por merecimento, a emenda aditiva em
aprêço, altera aquela regra impondo aos
servidores beneficiados por esta lei, uma restrição
contrária até ao próprio objetivo do artigo 23 do
Ato Constitucional Transitório cuja finalidade é
igualar, para todos os efeitos, os servidores por ele
abrangidos,
aos
demais
funcionários
da
União.
Aliás
a
justificação
da
emenda
substitutiva, apresentada em plenário; sob
o nº 4 esclarece, perfeitamente, o assunto
e com ela estamos de pleno acôrdo.
Incluímos a sua matéria como parágrafo
único ao artigo 11, do projeto, para aproveitar
em parte, os objetivos da emenda aditiva da
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Comissão de Finanças, escoimada esta dos
inconvenientes apontados.
Ficam, assim, garantidos os atuais ocupantes
dos quadros permanentes, de vez que a
transferência se opera segundo as normas legais
vigentes aplicáveis a todos os funcionários e cuja
modificação, a nosso ver, caso pretendida e julgada
necessária, encontraria sua legítima oportunidade na
elaboração do novo Estatuto dos Funcionários, que
transita na Câmara dos Deputados, por isso que nêle
a norma teria caráter geral, ao passo que, inserta
nêste projeto, Importaria restrições que não se
harmonizam com as finalidades do já referido artigo
23 do Ato Constitucional Transitório.
Somos, assim, pela subemenda que
oferecemos à consideração de nossos pares,
conscios de que o seu texto previne o inconveniente
apontado, sem infringir as normas legais vigentes,
que disciplinam satisfatoriamente as transferências
dos funcionários, em geral.
EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO
Emenda nº 1 – Esta emenda dispõe sôbre
uma nova situação aos interinos nomeados em
substituição para cargos isolados de provimento
efetivo para os quais não exista a exigência legal de
concurso ao respectivo provimento efetivo, a fim de
serem efetivados.
O assunto é pertinente matéria configurada no
artigo 1º e não no artigo 2º do projeto, motivo pelo
qual aceitando a emenda, opinamos que ela constitua
o parágrafo 3º do artigo 1º do projeto deslocação que
poderá ser feita pela Comissão de Redação.
Emenda nº 2 – Somos favoráveis ao acréscimo
pretendido. Trata-se de permitir a efetivação dos
funcionários interinos, em exercício a 18 de setembro
de 1948, que tivessem sido, anteriormente aprovados
em concurso ou prova de habilitação para função
transformada no cargo exercido ou para função de
natureza igual ou semelhante, a dêste (art. 7º do
projeto). Não vemos inconveniente em que se amplie
o preceito legal que tem a finalidade de garantir
igualmente os que estiverem, ainda, nas condições
expostas na emenda.
Somos pela sua aprovação.
Emenda nº 3 – Opinamos pela sua
aceitação. Não há negar que a nova redação
proposta coloca o artigo 8º do projeto em melhor
forma. O que se pretende é tornar o texto mais

apropriado e a justificação da emenda esclarece bem
os seus intuitos que outros não são senão os de
efetivar nas funções que atualmente ocupam, os
extranumerários abrangidos pelo artigo 23 do Ato
Constitucional Transitório. Não importa que não
estejam atualmente, no exercício das funções que
vinham exercendo a 18 de setembro daquele ano.
A lei deve, é claro, beneficiá-los, tornando-se
efetivos nas funções em que se encontrarem,
desde que estas sejam de caráter permanente, e
uma vez satisfeitos os requisitos essenciais,
previstos no mencionado art. 23, para essa
efetivação. Somos, assim, pela aprovação da
emenda.
Emenda nº 4 – Sôbre ela já nos manifestamos
ao apreciar a emenda, aditiva de mesmo número
da Comissão de Finanças. Preferimos a
sub-emenda que oferecemos, pelos motivos
apontados. Naquela está incluído o objetivo desta
emenda.
Emenda nº 5 – Os têrmos com que, se
configura esta emenda não se harmonizam com a
nomeclatura atual do Direito Administrativo brasileiro,
fato êste que lhe determinará interpretação difícil,
dúbia, e quiçá inexequilibidade dos seus objetivos,
por parte dos executores da lei.
Ela se refere a "extranumerários pertencentes
a quadros extintos". Jamais extranumerários
pertenceram a quadros, na rigorosa usança do
têrmo. "Quadro é o conjunto de carreiras e cargos
isolados". "Carreira é o conjunto de classe da mesma
profissão escalanoadas segundo os padrões de
vencimentos". Classe é um grupamento de cargos
da mesma profissão e de igual padrão de
vencimento". Cargo é nome legal designativo do
lugar do emprêgo exercido, no serviço público
federal, por pessoa classificada na categoria de
funcionário.
O lugar-emprêgo ocupado pelo servidor
público classificado na categoria de extranumerário
denomina-se pela palavra função; o grupamento
de funções, escalonadas segundo as referências
de
salário,
denomina-se
série
funcional.
Série funcional constitui figura análoga e paralela
à figura denominada carreira com a qual, entretanto,
não se confunde; esta diz respeito a funcionários,
aquela a extranumerários. O conjunto de
sáries funcionais e de funções isoladas se denomina
tabela numérica. Tabela numérica constitui
figura paralela semelhante, mas que se distingue, ni-
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tidamente de quadro. Agora, tanto a tabela numérica
como o quadro podem ser considerados como
extintos suplementares ou especiais, palavras estas
que, no fundo; têm idêntica significação prática, isto
é; constituem tabelas ou quadros nos quais não
podem
ingressar
novos
servidores,
nem
provenientes dos quadros ou tabelas permanentes
da Administração, nem oriundos de novas
nomeações ou admissões no serviço público.
"Extranumerários de quadro extinto" é
expressões que se não harmoniza com a
nomenclatura do Direito Administrativo moderno, que
se exprime através de vocábulos especializados, de
têrmos e expressões próprios de cada caso, de cada
fenômeno, de tal forma que, redigir-se um dispositivo
de Lei que não se harmonizar com essa
nomenclatura, é colocá-lo sob o risco da
inexequibilidade.
Além da comentada, a emenda apresenta
outras impropriedades cujo comentário seria moroso
aqui fazer-se.
Apreendendo, entretanto, ao que nos parece
os seus objetivos procuramos dar-lhe uma redação
mais adequada, talvez, ainda, merecedora de
reparos, podendo a sua matéria ser considerada
mediante a seguinte subemenda, que constituirá o
artigo 12 da proposição, renumerando-se, se aceita a
submetida pela Comissão a matéria do atual artigo
12 o seguinte:
"Art. 12 – Os servidores beneficiados por esta
lei, que, anteriormente a 18 de setembro de 1946,
exercem cargos que foram transformados em
funções de extranumerário e contém mais de dez
anos de serviço, terão direito a se transferir, desde
que o requeiram, para cargo de finalidade igual ou
semelhante, de quadro permanente do mesmo
Ministério.
Parágrafo único. Quando a transferência, de
que trata êste artigo, fôr requerida para cargo de
finalidade igual ou semelhante, de quadro de outro
Ministério a transferência reger-se-á de acôrdo com
o estabelecido no parágrafo único do artigo 11".
Emenda nº 6 – Esta emenda tem objetivo
alterar, de direito, datas de acontecimentos que, de
fato, ocorreram em épocas diferentes. Ela pretende,
para o fim de fugir à incidência da proibição contida
no nº II do parágrafo único do artigo 32 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, deslocar a
data da abertura das inscrições em concursos para

provimento efetivo em cargos de carreira, da ocasião
em que de fato ocorreram essas aberturas, para o
dia da promulgação daquele Ato, desde que as
inscrições não tenham sido encerradas há mais de
dois anos.
Como justificação, invoca o seu ilustre autor o
argumento de que "a medida proposta é justa porque
vem amparar funcionários interinos com mais de
cinco anos de exercício, que, inscritos em concurso,
deixaram de prestá-lo por motivos estranhos a sua
vontade, isto é, porque o DASP encerrou as
respectivas inscrições e não realizou a prova até a
data da promulgação da Constituição Federal".
É valoroso o argumento apresentado, contudo,
não pode ter o poder de alterar o dispositivo
constitucional citado, o qual diz expressamente: "O
disposto nêste artigo não se aplica:
I – .....................................................................
II – Aos que exerçam cargos para cujo
provimento se tenha aberto concurso, com inscrições
encerradas na data da promulgação deste Ato".
Além disso, se aceita a emenda, só
beneficiaria os interinos providos em cargos para
cujo provimento efetivo houvesse sido encerradas as
inscrições para os respectivos concursos, ha menos
de dois anos, não beneficiaria aos que são interinos
em cargos para cujo provimento se tivessem
encerrado as inscrições do respectivo concurso, há
mais de dois anos, tudo em relação a 18 de
setembro de 1946.
Ora, há claramente, o forte contra-argumento
para a justificação no próprio terreno da justiça
invocada, qual seja o de que, exatamente, os
interinos que maior tempo esperaram ou esperam
pelo concurso é que não se beneficiariam com os
têrmos da emenda.
Nestas condições, somos pela sua rejeição.
A Comissão aprovou o parecer, menos quanto
as emendas nº 4, da Comissão de Finanças, que
aprovou contra o voto do relator e nº 3, do plenário,
que rejeitou, contra o voto do relator.
Sala das Comissões, em 5 de agosto de 1948.
Waldemar Pedrosa, Presidente em exercício. – Lúcio
Corrêa, Relator, – Arthur Santos. – Etelvino Lins,
vencido quanto a emenda nº 4 da Comissão de
Finanças, votei contra essa emenda e contra a
subemenda que lhe ofereceu o relator, mantendo,
assim o art. 11 do Projeto. – Vergniaud Wanderley. –
Filinto Muller.
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PARECER
N.º 1.167, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre as emendas à
proposição número 251-1947
Relator Sr. Salgado Filho.
Vem de novo à Comissão de Finanças a
Proposição nº 251, de 1947, oriunda da Câmara
dos Deputados, que regula o disposto no art.
23 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição,
referente aos funcionários inerinos e extranumerários.
Desta feita, porém para, nos têrmos regimentais, se
pronunciar
o
órgão
técnico
em
economia
e finanças sôbre as emendas oferecidas em
plenário, de vez que a respeito do projeto
já opinara, como as demais Comissões, e
lhe não é lícito retornar o assunto. E' certo que
a douta Comissão de Constituição e Justiça,
ao falar nesta fase de expediente da Proposição, versou
matéria
já
discutida
no
encaminhamento
primitivo ao plenário. E manifestou-se primeiramente
sôbre uma matéria de natureza econômica, que ao seu
primeiro parecer incluirá a Comissão de Finanças. Mas
essa desatenção ao Regimento, e o dizemos com o
devido acatamento a outra Comissão chamada para
dizer sóbre a Constitucionalidade e legalidade do
Projeto, não justifica que se incorra no mesmo êrro.
Cumpre apenas nêste instante declararmós que
mantemos Integro o anterior parecer. Há um equívoco
em classificar de transferência de quadros, o
aproveitamento dos extranumerários nos quadros
permanentes. Para êles não havia quadro para transferilos para outro. O que há é o aproveitamento, e
não poderia efetuar em funções de acesso mas,
sim
no
cargo
inicial,
para
não
prejudicar
materialmente os antigos funcionários ocupando os
lugares de acesso, que os privaria da promoção: nem
moralmente, ficando em posição hieràrquicamente
superior.
Entretanto no estudo das emendas de plenário,
nosso ponto de vista coincide com o da ilustre Comissão
de Constituição e Justiça.
A EMENDA Nº 1 COM SUB-EMENDA
Propõe o Senador Alfredo Neves acrescentar
ao
art.
2
o
parágrafo
único
estendendo
aos
atuais
funcionários
interinos
da
União,
nomeados em substituição que na data da
presente
lei
contarem
mais
de
oito
anos

de serviço público prestados no mesmo cargo ou em
outros da mesma natureza ou equivalente, à União e aos
Estados.
Dispõe ainda a emenda sôbre a maneira da
efetivação a que deverá ser no cargo inicial.
A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela
sua aprovação, mas como § 3º do art. 1º a que é
pertinente a matéria.
A essa emenda foi sugerida pela Comissão de
Finanças, a sub-emenda em anexo, que reduz o prazo
para sete anos da data da lei, fazendo incluir o tempo de
serviço municipais mandando que a efetivação seja feita,
no cargo a que pertencer o interino e substituo.
Excluída a diminuição do tempo de serviço, por se
afastar do preceito do Ato das Disposições Transitórias, o
restante da sub-emenda não é desaconselhável.
A 2ª EMENDA
Refere-se a um acréscimo propôsto pelo Senador
Francisco Gallotti e outros, por cuja aceitação opinamos.
A 3ª EMENDA
De autoria do Senador Francisco Gallotti é de
aceitar. Refere-se a melhor redação do artigo 8º.
A 4ª EMENDA
Que a douta Comissão de Constituição e Justiça
estuda como as de plenário, mas que é, como acentua, da
nossa Comissão de Finanças. Insistimos na sua aceitação,
como de início focalizamos.
A 5ª EMENDA
Opinamos, também, pela aprovação da subemenda
da Comissão de Constituição e Justiça.
A 6ª EMENDA
Não nos parece conter matéria pertinente à
Regulamentação do artigo 23, e, por isto, não deve ser
aceita.
E' o que cumpre à Comissão de Finanças opinar,
por não haver, aumento de despesas, versando o projeto
sôbre servidores que já estão em funções, salvo quanto
aos substitutos, que é impossível determinar o volume do
acréscimo de gastos pela inexistência de elementos que
permitam o cálculo.
Sala
das
Comissões,
em
31
de
agosto
de
1848.
–
Ivo
d'Aquino,
Pre-
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Dêsse modo serão regulados as situações
sidente. – Salgado Filho, Relator. – José
Américo. – Andrade Ramos. – Dulval Cruz. – Santos existentes, dentro do próprio dispositivo constitucional.
Neves. – Alfredo Neves, com restrições. – Apolónio
PARECER
Sales. – Ismar de Góes.
SUBEMENDA APRESENTADA À EMENA Nº 1 DA
PROPOSIÇÃO N.° 251, DE 1947
Acrescente-se ao art. 2°:
"Parágrafo único. O dispôsto nêste artigo
aplica-se também aos atuais funcionários
interinos, ou nomeados em substituição, que na
data da presente lei contarem 7 anos de serviço
público, prestado no mesmo cargo ou em outras
funções
públicas
federais,
estaduais
e
municipais".
A efetivação será sempre no cargo a que
pertencer o interino ou substituto e os vencimentos
continuarão a ser pagos pelas atuais verbas
orçamentárias destinadas aos interinos ou aos
substitutos até serem eles transferidos nas vagas
que se verificarem.

Nº 1.168, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sóbre
o Projeto de Lei da Câmara, nº 374, de 1948.

Relator: Sr. Vergniaud Wanderley
Pelo Decreto nº 5.582, de 17 de julho de 1943,
foi criada uma taxa de cruzeiros, 0,30 por quilo de
algodão em pluna, destinada a fazer face aos riscos
nas operações de financiamento do produto. Não se
justificando atualmente a existência da referida taxa
por ter havido lucro para o Govérno, nêsses
financiamentos, a Comissão de Finanças da Câmara,
propôs e foi aceito pela outra Casa do Congresso, o
atual projeto, revogando o de número 5.582.
Simples revogação de uma lei por outra, nada
temos a alegar contra a sua constitucionalidade, por
isso somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 8 de outubro de
Justificação
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
O Projeto de Lei n° 15.213 decorre do texto Vergniaud Wanderley, Relator. – Ferreira de Souza.–
constitucional, preceito que não pode ser discutido Etelvino Lins. – Lúcio Corrêa. – Aloysio de Carvalho.
e sim exclusivamente aplicado, o qual determinou – Filinto Müller.
que os funcionários interinos que em 18 de
setembro estivessem no exercício do cargo com 5
PARECER
anos, de serviço fôssem automáticamente
efetivados.
Nº 1.169, de 1948
É éste o aspecto do principio constitucional
que está contido na primeira parte do artigo 23.
Da Comissão de Finançàs sôbre o Projeto de
O outro a que se refere a emenda n° 1, Lei da Câmara, número 374-48.
apresentada em. plenário na Sessão de 13 de julho
pelo Senador Alfredo Neves, aprovada pela
Relator: Sr. Rodolpho Miranda.
Comissão de Justiça com o voto do Relator cria
O Projeto de Lei nº 374-48, da Câmara dos
direito para os interinos que contem 8 anos de Deputados, em exame, visa a extinguir a taxa de Cr$
serviço.
0,30 (trinta centavos) criada pelo Decreto-lei nº
Parece razoável que a subemenda, visando 4.582, de 17 de julho de 1943 por quilo de algodão
atender ao próprio interêsse da administração exportado ou utilizado, e destinado a cobrir riscos
pública, exige sete anos, em vez de oito, para a eventuais nas operações de financiamento daquéle
efetivação no cargo a que pertenceu o interino.
produto realizadas pelo Govêrno Federal.
É sem dúvida, o respeito à situação do titular
Em face dos lucros verificados naquelas
do cargo, de vez que, o artigo 23 nenhuma operações, não mais se justifica a necessidade da
restrição faz ao direito de efetivação de permanência da taxa citada da finalidade essencialfuncionários interinos.
mente transitória.
Não há, como bem demonstrou o eminente
Assim, somos pela extinção daquela taxa, nos
Senador Alfredo Neves, criação de novos cargos e têrmos do seguinte Projeto.
aumento de despesas, porque o interino, uma vez
Sala das Comissões, em 19 de outubro de
efetivado, continuará a receber seus vencimentos 1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. Rodolpho
pela respectiva verba.
Miranada, Relator. – Andrade Ramos. – Salgado
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Filho. – Santos Neves. – Alfredo Neves. – José elevar o nível de vida de seus auxiliares e assegurar
Américo. – Alvaro Adolpho. – Durval Cruz. – a eficiência da importante ferrovia, o relator dêste
parecer tem a maior satisfação em subscrever as
Apoldnio Sales.
judiciosas considerações formuladas pelo nobre
PARECER
Deputado Toledo Pizza. A Câmara dos Deputados,
tendo em consideração a Mensagem do Sr.
Nº 1.170, de 1948
Presidente da República aprovou o Projeto de Lei nº
371, de 1948, contra a qual nenhuma restrição cabe
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre sob o aspecto jurídico.
Opina, assim, a Comissão de Constituição e
o Projeto de Lei da Câmara nº 371, de 1948.
Justiça pela sua aprovação com prévia audiência do
Relator: Sr. Filinto Müller.
órgão técnico.
Afim de que os trabalhadores da Estrada de
Sala das Comissões, em 8 de outubro de
Ferro Noroeste do Brasil possam gozar das 1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
vantagens do aumento de salários determinado pelo Filinto Milller, Relator. – Ferreira de Souza. – Etelvino
Decreto-lei nº 8.512, de 31 de dezembro de 1945, Lins. – Lúcio Corrêa. – Vergniaud Wanderley. –
solicitou o Poder Executivo à Câmara dos Aloysio de Carvalho, pela constitucionalidade.
Deputados, pela Mensagem nº 314, de 21 de julho
do corrente ano, a concessão de uma subvenção
PARECER
anual de Cr$ 16.564.800,00 e bem assim a abertura
do correspondente crédito especial no corrente
Nº 1.171, de 1948
exercício.
Antes de remeter a aludida Mensagem ao
Da Comissão de Finanças, sóbre o Projeto de
Congresso determinou o Sr. Presidente da República Lei da Câmara nº 371, de 1948.
fosse o assunto estudado pelos Ministérios da
Viação e Obras Públicas e da Fazenda. As diversas
Relator: Sr. José Américo.
informações prestadas por aquêles Ministérios e
Convertida a Estrada de Ferro Noroeste do
também o expediente do Diretor da Estrada Brasil em entidade autárquica, ex-vi do decreto-lei nº
solicitando a subvenção e justificando-a plenamente 3.306, de 24 de maio de 1941 ficou com todos os
acompanharam a mensagem presidencial.
encargos de sua administração, exceto o pessoal
Foi relator do pedido na Comissão de permanente e as despesas do conjunto de obras.
Finanças da Câmara de Deputados o nobre
Acontece
porém
que
tendo,
por
parlamentar Sr. Toledo Piza que no seu bem conseqüências da elevação do custo da vida e dos
fundamentado "relatório", aprovado pela douta efeitos de novo aumento a ser concedido para
Comissão teve oportunidade de ressaltar que:
serviços semelhantes, de melhorar os salários do
"Bem andou o Sr. Presidente da República em seus extranumerários, não conta a mesma estrada
atender ao justo e humano apêlo do ilustre Senhor com recursos próprios para ocorrer a essa justa
Diretor da importante ferrovia", feito em favor dos majoração.
ferroviários cujos parcos salários apenas lhes
Em exposição de motivos de 26 de abril do
garantem uma dolorosa sub-alimentação,
corrente ano dirigida ao Presidente da República
Refere-se também ao elevado espírito de esclareceu o Ministro da Viação essa conjuntura,
compreensão dos servidores da Noroeste do Brasil concluindo por solicitar uma subvenção de Cr$
os quais confiaram sempre na direção da Estrada e 16.564.800,00, destinada a completar a soma
no Poder Executivo e jamais pensaram em recorrer a necessária para o reajustamento previsto.
atos de indisciplina ou a movimentos grevistas
Endossou o Ministério da Fazenda êsse pedido
tendentes a forçar o reconhecimento de um direito juntando o anteprojeto de lei que o consubstancia
que lhes assiste, decorrente de sua qualidade para ser encaminhado ao Congresso o que foi feito
mesma de serem humanos. Conhecendo de perto o em Mensagem de 29 de julho do ano corrente.
estoicismo, a competência, a lealdade dos servidores
Fica,
assim
adotado
o
critério
da Noroeste do Brasil e a inexcedível dedicação do de
tornar
extensivos
os
serviços
seu ilustre Diretor que tudo tem feito para autárquicos
da
União
os
benefícios
do
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aumento geral, quando não estejam ao seu alcance,
por meio de auxilio do Tesouro o que, de certo modo,
desabona a experiência das descentralizações.
Para atender a êsse pagamento no corrente
exercício, embora já quasi decorrido, é autorizada a
abertura de um crédito especial correspondente ao
total da subvenção que se concede isto é, de Cr$
16.564.800,00 antecipando-se, assim, a vantagem
que caberá aos demais servidores a contar do mês
de agôsto.
Deve-se entretanto, ter em. conta que o
aumento do pessoal da Estrada de Ferro Noroeste
do Brasil já era previsto pelo Decreto-lei n.° 8.502, de
31 de dezembro de 1945.
Opinamos, portanto, que seja aprovada a
proposição.
Sala das Comissões em 19 de outubro de
1948. – lvo d'Aquino, Presidente. – Jose Américo
Relator, – Salgado Filho, – Durval Cruz, – Alfredo
Neves. – Santos Neves. – Rodolpho Miranda, –
Alvaro Adolpho.
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se sôbre a mesa
para receber emendas, durante as duas próximas
sessões, os projetos de leis da Câmara ns. 405, 406,
407, 408, 409, 410, 411, 412 e 413, de 1948.
Está finda a leitura do expediente. Não há
oradores inscritos.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. VICTORINO FREIRE: (*) – Sr,
Presidente os jornais de Minas Gerais e alguns
órgãos da Imprensa desta capital noticiarão que,
quando da Convenção do Partido Republicano
realizada em Belo Horizonte, o eminente ministro
Daniel de Carvalho feira interpelado por um
deputado do meu Estado, cujo nome não cito, pelo
acatamento que dispenso a V. Ex.ª e a esta Casa.
Na ocasião, os serviços do Ministério da Agricultura
no Maranhão foram rudimente criticados e, muito
embora houvesse o Sr, Ministro Daniel de Carvalho
respondido de forma cabal e completa àquelas
críticas, vejo-me na obrigação, apesar de não ter
recebido qualquer solicitação, de tornar-me
advogado gratuito do ilustre titular, porque como os
honrados colegas sabem S. Ex.ª é membro
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

de um partido que nos dá e recebe o mais acêso
combate, em meu Estado.
Naquela Convenção falou-se sôbre a Colônia
Nacional da Barra da Corda, da qual é diretor o
agrônomo Eliazar Moreira que foi acoimado de meu
administrador e faccioso quando. Sr. Presidente – e
esta é a verdade – o atual diretor da Colônia
Nacional de Barra da Corda já foi Deputado Federal
pelo partido que hoje o acusa.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – E é um
grande administrador, Conheci-o quando trabalhou
no Piauí,
O SR. VICTORINO FREIRE: – O aparte do
ilustre Senador Mathias Olympio esclarece quem é o
diretor da Colônia da Barra da Corda.
O SR. EVANDRO VIANNA: – E um técnico
capaz, cujo renome se firmou no Ministério da
Agricultura, em virtude de diversas comissões e
trabalhos ali realizados.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito obrigado
a V. Ex.ª.
Ademais, Sr. Presidente, o atual diretor da
Colônia da Barra da Corda não foi nomeado para
aquêle pôsto pelo Sr. Ministro Daniel de Carvalho;
o lugar lhe foi confiado pelo nosso eminente
colega, Senador Apolônio Sales, quando Ministro
da Agricultura, Sr. Presidente, jamais transpôs as
portas do gabinete do. Sr. Daniel de Carvalho a
não ser para solicitar medidas de interêsse dos
serviços do meu Estado. O Maranhão só teve
conhecimento de que existia Ministério da
Agricultura, quando Ministro o Sr. Apolônio Sales e
depois, na investidura do Sr. Daniel de Carvalho
que aliás tem dado à, solução dos problemas
daquela região todo amparo.
Nós, do Maranhão, não necessitamos de
chefes de serviços facciosos, a fim de ganharmos
eleições. Em 2 de dezembro, quando nosso principal
adversário tomava conta do Govêrno e exonerava
todos os nossos correligionários, vencemos nas
urnas não só da capital, como do interior.
Sr. Presidente, podem juntar-se todos os
partidos contra nós, e, mesmo assim, não
necessitaremos de comprometer a autoridade dos
Ministros de Estado, sejam êles do P. S. D, da U. D.
N. ou do P. R., a fim de fazermos, política.
A
Colônia
Nacional
da
Barra
da
Corda é um espelho da inteligência e
do
querer
do
Ministro
da
Agricultu-
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ra, Sr. Daniel de Carvalho. Organização madelar,
tem funcionários de todos os partidos, inclusive um
agrônomo há pouco tempo nomeado a pedido do
nobre colega Senador Plínio poupeu, e êsse técnico
exerce suas funções sem intrometer-se em política
partidária, como acontece com o Diretor da Colônia
da Barra da Corda.
O Diretor do Serviço da Produção
Aníbal do Maranhão adota o regime do
Ministério da Agricultura e é um técnico
experimentado. Todos quantos visitam o Estado, não
só autoridades do Govêrno, como profissionais
estrangeiros, são unânimes em afirmar que aquêle
serviço é um dos mais bem organizados de todo o
Brasil.
S. Ex.ª O Sr. Presidente da República,. por
ocasião de sua visita ao Maranhão, fêz-se
acompanhar do Ministro da Educação, Sr.
Clemente Mariani e de outras autoridades,
inclusive o eminente líder da maioria da
Câmara, Sr. Deputado Acúrcio Tôrres, SS. Exas, não
se cansaram de elogiar, com entusiasmo, a obra que
ali vem sendo realizada pelo Ministério da
Agricultura.
O ataque ao Sr. Ministro Daniel de Carvalho
provêm do fato de S. Ex.ª não se prestar
a manobras de politicagem. Tomo por isso,
a defesa de S. Ex.ª e declaro ao. Senado,
a fim de que todo o País saiba, que,
nós,
do
Maranhão,
embora
pertencendo
ao Partido Social Trabalhista, damos integral
apóio à obra que o ilustre titular vem
executando.
Precisava fazer estas considerações, Sr.
Presidente, por não ser justo que o ódio à minha
pessoa e ao meu Estado se transforme em ataque
ao Sr. Ministro.
Esta é a minha formação. A dignidade do
meu partido e dos homens que politicamente
dominam o Maranhão, obriga-nos a agir sem
facciosismo. E a prova é que até hoje,
nesta Casa, ainda não chegou a crítica
a qualquer ato dessa natureza. Tenho no
Senado
um
colega,
meu
adversário,
e
inimigo
pessoal,
Sr.
Clodomir
Cardoso,
que jamais ocupou a tribuna para denunciar
qualquer ato de opressão, de violência
ou de perseguição levado a efeito naquêle
Estado. Os meus adversários Sr. Presidente,
já o disse e agora reafirmo, mortos nas urnas,
dormem na paz do Senhor. (Muito bem, muito
bem) .

Comparecem mais os Srs. Senadores:
Cícero de Vasconcelos.
Pereira Pinto.
Ernesto Dornelles.
Arthur Santos.
Góes Monteiro.
Marcondes Filho.
Fernandes Tavora,
Pinto Aleixo.
Ismar de Góes.
Walter Franco.
Durval Cruz (11)
Deixaram de comparecer os Srs. Senadores:
Alvaro Mala.
Pereira Moacyr.
Attilio Vivacqua,
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Pedro Ludovico.
Vespasiano Martins.
João Câmara (9).
O SR. PRESIDENTE: – Ninguém mais
desejando usar da palavra, passa-se à
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única, da Proposição nº
234, de 1937, que dispõe sôbre a contribuição de
melhoria, prevista no artigo 3.° da Constituição. (Com
pareceres ns. 925 e 926, respectivamente, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças,
favoráveis ao projeto n° 1° com emenda, a favor da
qual se manifesta o 2°; e 1.122, da Comissão de
Finanças, sôbre as emendas de Plenário).
Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
N.° 161, de 1948
Requerimento, que sôbre a Proposição n.°
224, de 1947, que dispõe relativamente a
contribuição de melhoria prevista no art. 3° da
Constituição, seja ouvida a Comissão de Viação e
Obras Públicas dêste Senado. Outrossim, a
Comissão de Finanças, para. dizer sôbre as
emendas de plenário.
Sala das Sessões em, 20 de outubro de
1948. – Andrade Ramos.
O projeto vai à Comissão de Viação e Obras
Públicas.

– 606 –
E' sem debate aprovada, em 1.º discussão, o constitucionalidade do projeto que. sob este aspecto,
seguinte:
merceeu parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça.
PROJETO DE LEI DO SENADO
O. SR. FERREIRA DE SOUZA: – (pela
ordem) – Sr, Presidente, desejo formular uma
N.° 31, de 1948
pergunta para esclarecimento da Casa: a
discussão anunciada versa, apenas, sôbre
Altera 1º o § 1º do art. 6.º do Decreto-lei n.° a tese da Constitucionalidade do projeto
3,448, de 23 de julho de 1941.
número 22?
O SR. PRESIDENTE: – Exclusivamente, de
O Congresso Nacional resolve:
acôrdo com o parágrafo único do art. 132 do
Art. 1.º o § 1.º do art. 6.° do Decreto-lei n.º Regimento Interno.
3.448, de 23 de julho de 1941, passa a ter a seguinte
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não está em
redação:
jôgo, pois, o mérito do projeto?
1.º Nas promoções iniciais dos oficiais dêste
O SR. PRESIDENTE: – De modo algum.
quadro serão exigidos apenas:
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Era o
a) Interstício no pôsto;
que desejava ouvir de V. Ex.ª, porquanto a
b). Robustez física, comprovada em inspeção Comissão
de
Constituição
e
Justiça
de saúde.
manifestou-se contra o mérito e não contra a
Art. 2º Os oficiais promovidos em virtude desta constitucionalidade.
lei contarão as suas antiguidades da data em que
O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. que
completarem os respectivos interstícios mas não aprovam
o
parecer,
opinando
pela
terão direito a percepção de atrasados.
constitucionalidade
do
projeto,
queiram
Art. 3,º Revogam-se as disposições em permanecer sentados. (Pausa).
contrário.
Está aprovado.
O projeto aguardará o interstício regimental
E considerado constitucional o seguinte
para entrar em 2.ª discussão.
E' sem debate aprovado, em discussão única,
PROJETO DE LEI DO SENADO
o seguinte
Nº 22, de 1948
PROJETO DE LEI DO CONGRESSO
Altera dispositivo do Código de Processo
O Congresso Nacional decreta:
Penal.
Art. 1º Fica suspensa definitivamente a
O Congresso Nacional decreta:
execução dos arts. 6, 16,§ 2.º, i e m, 1.ª parte 37 d,
Art. 1º O art. 585 do Código de Processo
43, d, 44, 45, 65, a, b, c e d, 66, 77, § 1.º 85, 87 e 146 Penal (Decreto-lei n.º 368, de 3 de outubro de 1941)
da. Constituição do Estado de São Paulo, promulgada passa a ter a seguinte redação:
era 9 de julho de 1947, bem como do artigo 3.º n.º I,
"O réu não poderá recorrer da pronúncia
(quanto a prefeitos), .28 e 30, f, do Ato das senão depois de prêso, salvo se prestar
Disposições Constitucionais Transitórias da mesma fiança, nos casos em que a Lei admitir,
Constituição, por infringência da Constituição Federal, ou, sendo de menor idade, se fôr criminoso
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal.
primário".
O projeto que acaba de ser votado vai à
Art. 2.º Esta Lei entrará em vigor na data de
Comissão de Redação de Leis.
sua publicação, revogadas as disposições em
Discussão preliminar (Art. 135, do Regimento) contrário.
do Projeto de Lei do Senado n.° 22, de 1948, que
O projeto entrará, oportunamente na ordem do
altera dispositivo do Código do Processe Penal. dia, a fim de que o plenário se manifeste sôbre o seu
(Comparecer contrário, sob ns. 1.107, da Comissão mérito.
de Constituição e Justiça, com voto em separado do
Discussão preliminar (art. 135, do Regimento)
Senador Waldemar Pedrosa)
do Projeto de Lei do Senado n.º 34, de 1947 que
O SR. PRESIDENTE: – A discussão versa,
apenas, a respeito da
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regula a reversão de pensões de montepio de
herdeiros de militares contribuintes. (Com pareceres ns.
930, da Comissão de Fôrças Armadas: e 1.131, desta
última Comissão, também favorável, com emenda) .
Os Srs, que aprovam o parecer, opinando pela
constitucionalidade do projeto, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Está aprovado.
E' considerado constitucional o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO

um Horto Florestal no Município de Silvánia, no
Estado de Goiás. (Com pareceres favoráveis, sob
números 1.141 e 1.142, respectivamente das
Comissões ele Constituição e Justiça e de Finanças
o 1.º com voto em separado do Senador Attilio
Vivacqua e emenda, sôbre a qual se manifesta
favorávelmente o 2°).
Nenhum Sr. Senador desejando usar da
palavra, encerro a discussão (Pausa)
Em votação a emenda
E' aprovada a seguinte

N.° 34, de 1948

EMENDA

Regula reversão de pensões de montepio de
herdeiros de militares contribuintes.

"Redija-se o art, 3.° da seguinte maneira:
Art. 3.º Fica autorizado o Poder Executivo a
abrir pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial
de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), para
ocorrer às despesas de instalação do Hôrto criado
pela presente lei".
Em votação o projeto. Os Srs, que o aprovam,
queiram permanecer sentados, (Pausa) .
E' aprovado o seguinte

Art. 1.º As pensões de montepio dos herdeiros
de militares contribuintes, além dos casos já
previstos em lei, reverterão também da viúva sem
filhos ou dos filhos em favor das irmãs, solteiras ou
viúvas, do contribuinte, que dêles era o único arrimo.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
O projeto vai à Comissão de Finanças para se
pronunciar sôbre o seu mírito.
E' sem debate aprovado, em discussão única,
e vai à Comissão de Redação de Leis, o seguinte
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.° 310, de 1948
Abre ao Ministério da Agricultura o crédito
especial de Cr$ 200.000,00, para ocorrer as
despesas com a realização de uma conferência
Nacional de Febre aftosa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º E' o Poder Executivo autorizado a abrir
ao Ministério da Agricultura o ,crédito especial de......
Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), para
ocorrer às despesas com a realização de uma
conferência, que será promovida pelo referido
Ministério, a fim de estudar os meios mais eficientes
para o combate à febre aftosa.
Art. 2.º A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Discussão
única
do
Projeto
de
Lei
da
Câmara
n.º
283,
que
cria

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.° 283, de 1948
Cria um Hôrto Florestal no Município de
Silvânia, no Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. Lº E' criado, no município de Silvânia, no
Estado de Goiás, um Hôrto Florestal, subordinado ao
Serviço Florestal do Ministério da Agricultura.
Art. 2º E' O Ministério da Agricultura autorizado
a entrar em entendimentos com o Govêrno do
Estado de Goiás e com a Prefeitura Municipal de
Silvânia, a fim de obter as terras necessárias á
instalação do Hôrto a que se refere o artigo primeiro
desta lei.
Art. 3.º Para cumprimento desta Lei é o Poder
Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da
Agricultura o crédito especial de Cr$ 552.300,00
(quinhentos e cinqüenta e dois mil e trezentos
cruzeiros), destinado a ocorrer às despesas
com
pessoal
extranumerário
mensalista
e
diarista e com a instalação do Hôrto, criado Pela
presente lei.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em
contrário.
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O projeto vai à Comissão de Redação de Leis.
Discussão única do veto n.º 48, de 1048, do Sr.
Prefeito do Distrito Federal ao Projeto n.° 71., da
Câmara dos Vereadores, que determina fique
assegurada remuneração igual aos representantes da
Fazenda do ,Distrito Federal em juízo, a que se refere
o art. 25, § 1°, item XIII, da Lei Orgânica do Distrito
Federal (Com parecer n.° 1.155, da Comissão de
Constituição e Justiça peia rejeição do veto) .
O SR. IVO D'AQUINO: – Sr. Presidente, nesta
Casa tenho seguido sempre a orientação de que, na
apreciação dos vetos opostos pelo Sr. Prefeito
Municipal aos projetos de lei da Câmara dos
Vereadores, nos deve guiar mais o ânimo de juizes
que o de políticos. Entendo mesmo, Sr. Presidente –
já que o Senado chamou a si a melindrosa atribuição
de julgar as deliberações do Legislativo Municipal –
devemos dar ao nosso espírito, invariàvelmente, a
maior serenidade e imparcialidade.
Tive também ocasião de sustentar desta
tribuna que, no apreciar os vetos, não estamos
colocados no lugar de vereadores, mas, como
expressão de poder moderador, ao qual a Lei
Orgânica do Distrito Federal outorgou faculdade
especialíssima. Por isso, fiz a seguinte distinção:
Como vereador, eu poderia rejeitar determinado
projeto: no entanto, como Senador, recusar
aprovação a veto que lhe opôsto Ainda mais: sempre
entendi que os vetos, sendo medida de caráter
excepcional, devem ser usados cautelosamente.
Em face da Lei Orgânica há, até, normas
disciplinadoras dos vetos.
Agora, Sr. Presidente, vem à nossa apreciação
veto opôsto pelo Sr. Prefeito ao seguinte projeto,
votado iniciativamente pela Câmara de Vereadores:
"Art. 1.º Fica assegurada remuneração igual
aos representantes da Fazenda do Distrito Federal
em juizo, a que se refere o art. 25, § 1.°, item XIII da
Lei Orgânica do Distrito Federal".
Parágrafo único. A igualdade estabelecida
nêstes artigos refere-se aos vencimentos dos
procuradores do Quadro Permanente, fixados por lei
no padrão "P" (Cr$ 6.750,00).

Nas razões do seu veto, diz o Sr. Prefeito que
a lei fere o art. 14, 3 1.º, da Lei Orgânica do Distrito
Federal, que reza precisamente o seguinte:
"Respeitada a competência da Câmara e do
Tribunal de Contas, no que concerne à organização
dos serviços administrativos das respectivas
Secretarias, compete exclusivamente ao Prefeito a
iniciativa das leis que ampliem, reduzam ou criem
emprêgos em serviços já existentes, alterarem as
categorias, do funcionalismo, os seus vencimentos e
o sistema de remuneração".
A êste argumento foi opôsto o têxto do artigo
40 da Lei Orgânica, que diz o seguinte:
"A lei estabelecerá o critério de igual
remuneração para cargos ou funções de idênticas
atribuições e responsabilidades".
Parágrafo único. Para os cargos de carreira
será respeitada a classificação em padrões,
observado o princípio básico consignado nêste
artigo".
Trata-se, Sr. Presidente, de questão de certa
relevância jurídica, desde que a respeito do assunto
se manifestaram, em pareceres e memoriais,
eminentes juristas.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – Todos
contra o veto.
O SR. IVO D'AQUINO: – Como V. Ex.ª diz,
pelo menos os pareceres que recebi são contra o
veto.
O argumento principal, Sr. Presidente, dos que
se opõem ao veto, é que a lei elaborada pela
Câmara de Vereadores é complementar da própria
Lei Orgânica do Distrito Federal; cumulativa em
relação à que Câmara e ao Prefeito: Quer dizer, em
se tratando de lei complementar, tanto o Prefeito,
quanto a Câmara, podem ter a iniciativa.
O princípio, em si, é verdadeiro.
Mas a primeira questão a examinar é o
seguinte: é complementar à Lei .Orgânica do Distrito
Federal a Lei vetada pelo Prefeito?.
Ai
está
minha
divergência,
Senhor
Presidente, com as opiniões dos eméritos juristas,
proferidas nos pareceres a que aludi.
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Parece-me Sr. Presidente, não se tratar, na
espécie, de "lei complementar". Que é lei
complementar à Constituição? E tanto vale dizer,
nêste caso, à Lei Orgânica do Distrito Federal? E'
aquela que, para cumprimento de preceitos ou
normas da Constituição Federal, estabelece regras
de caráter permanente e geral. E' a própria
Constituição, completada no âmbito ordinário. E'
exigência para a sua exeqüibilidade.
A Comissão Mixta de Leis Complementares já
elaborou diversos projetos de leis desta natureza,
mas podemos notar que tôdas elas contém princípios
gerais de direito aplicáveis a instituições, órgãos,
pessoas jurídicas, mas sem atender à singularidade
de cada uma.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – Permite
V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador) –
Poderá V. Ex.ª informar o que quer dizer o artigo 40
da Lei Orgânica, quando estabelece:
".... a lei estabelecerá o critério de igual
remuneração para cargos ou funções de idênticas
atribuições e responsabilidades..."
O SR. IVO D'AQUINO: – Chegatese, é o isso
mesmo.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: –.
Completa o pensamento do legislador.
O SR. IVO D'AQUINO: – ... para responder ao
aparte do nobre colega.
Sr. Presidente, o que se nota, portanto, nas
leis complementares, é o , caráter de permanência e
generalidade.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – Em
tese, é isso mesmo.
O SR. IVO D'AQUINO: – Penso, assim, Sr,
Presidente, que a lei elaborada pela Câmara dos
Vereadores, pela, sua particularidade, está longe de
assumir a feição de "lei complementar.
E se o fôr, estarão amanhã, nas mesmas
condições...
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY –
Absolutamente.
O SR. IVO D'AQUINO: – ... tôdas, as leis que
estruturarem cargos de contínuos, dactilógrafos,
escriturários,
oficiais
administrativos,
e
lhes fixarem, em cada caso, vencimentos,

sob o pretexto de cumprimento da lei orgânica.
O SR: VERGNIAUD WANDERLEY: – A lei
só se refere a advogados e procuradores. Abriu
exceção para Estes serventurários.
O SR. IVO D'AQUINO: – E' exatamente o
defeito que encontro na lei.
O SR. VEGNIAUD WADELREY: – Dura lex,
sed lex.
O SR. IVO D'AQUINO: – Lei complementar
seria a que estabelecesse normas e princípios gerais
para todos os cargos do Quadro único da Prefeitura,
fôssem reestruturados dentro dos princípios
constitucionais,
referentes
à
paridade
de
vencimentos em cargos da mesma natureza.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: –
Permite V. Ex.ª que repita o que disse aqui uma vez?
Não é dura lex sed lex, mas sum,mum jus, summa
injuria. juria.
O SR. IVO D'AQUINO: – Aceito o aparte de V.
Ex.ª, mas não se aplica ao caso, porque temos de
examinar a interpretação estrita dos textos legais.
Peço a atenção do Senado para a forma por
que está redigido o artigo 40:
"A Lei estabelecerá, o critério de igualdade de
remuneração para cargos ou funções de idênticas
atribuições e responsabilidades".
Já
a
palavra
"critério
significa
o
estabelecimento de norma geral, aplicável a "todos"
os funcionários.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: E' claro
que só poderia ser norma geral.
O SR. FILINTO MIILLER: – Essa norma geral
não será lei complementar?
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: –
Baseada no art. 141 ,da Constituição.
O SR. IVO D'AQUINO: – Estou demonstrando
que não se tratar, no caso, de lei complementar.
O outro ponto, Sr. Presidente, é que se, por
absurdo – no meu entender – admitirmos seja essa
lei complementar, não poderemos ilidir o
têxto do artigo 14, parágrafo 1º da Lei
Orgânica do Distrito Federal, a que me referi.
Declara êste têxto que compete exclusivamente ao
Prefeito a iniciativa das leis que ampliem,
reduzam
ou
criem
emprêgos
em
servi-
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ços já existentes, alterem as categorias do
funcionalismo, os seus vencimentos e o sistema de
remuneração.
O SR. FILINTO MIILLER: – Mesmo em se
tratando de lei complementar, será diferente?
O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor Presidente, a
boa hermenêutica manda que nunca se interprete
um diploma legal de modo a anular qualquer de seus
dispositivos. Assim, os preceitos do artigo 40 devem
ser interpretados em harmonia com o parágrafo
primeiro do artigo 14. Como se fere essa harmonia, a
lei sofre discrepância do critério previsto no artigo 40.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – E'
claro.
A fixação de vencimentos, atribuição exclusiva
do Prefeito, cumpre ser feita com lei de sua iniciativa.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – A lei
atual não está dando direito algum aos advogados.
Esse direito, conforme o parecer do professor
Francisco de Campos, já existe. E' direito subjetivo,
como diz Ihering.
O SR. IVO D'AQUINO: – Por ser subjetivo o
direito, sustenta V. Ex.ª, a lei é inócua ...
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: –
Absolutamente. O direito já existia; é preciso que a
lei venha autorizar o Prefeito a fazer a despesa.
O SR. IVO D'AQUINO: – Preciso chamar a
atenção do Senado .para a correta interpretação do
têxto. Pergunto; o têxto do parágrafo único do artigo
41 fica anulado pelo artigo 40? Que significa
competência exclusiva?
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – V Ex.ª
já admitiu a hipótese de a Lei ser complementar.
O SR. IVO D'AQUINO: – Vejamos o que diz
Rui Barbosa. Comentando o têrmo "privativamente",
em certo trecho da Constituição de 1891, no que.
toca à. competência dos Estados, dá a seguinte e
memorável lição:
"Mas entre nós, a Constituição em vigor
estabelece que a missão de regular o comércio entre
os Estados é privativa do Congresso Nacional; e, em
sendo tais os têrmos, nos quais a Constituição
outorgue um poder ao Congresso, em sendo tais êsses
têrmos, repito, que o definam como um poder reser-

vado ao Congresso, exclusiva ou privativamente,
êsse poder se há de considerar negado aos Estados
tão absolutamente como se ela lho vedasse a eles
em palavras expressas.
A
sinonímia
de
privativamente
com
exclusivamente é inegável, Privativamente quer
dizer: com exclusão de outras pessoas; com
exclusão de todos os mais; singularmente. Para
mostrar esta equivalência, Bluteau põe exemplo na
frase: "conceder-vos isto a vós privativamente", e a
traduz em latim com esta outra:
"Uni tibi id conceditur, coeteris omnibus
exclusis". Isto é, concedidos os demais.
"Quando, portanto, a cláusula 5 ª do artigo 34
da Constituição brasileira dispõe que "compete
privativamente ao Congresso Nacional regular o
comércio dos Estados entre si", é como se,
substituindo a advérbio pelo seu equivalente,
houvesse dito que "regular o comércio dos Estados
entre si compete exclusivamente ao Congresso
Nacional".
"Logo, ou nos limitamos a consultar a
significação óbvia e inequívoca dos termos, a sua
significação usual e técnica, vernácula e universal,
ou, não contentes com a sua evidência, lhe vamos
buscar a interpretação, assentada pelos juizes e
juristas americanos, indisputável é que, dando ao
Congresso
Nacional
exclusivamente
a
competência de regular o comércio entre os
Estados, a Constituição brasileira exclui dessa
competência os Congressos Estaduais, e os exclui
tão em absoluto, quanto se declarasse, com uma
recusa explícita que é proibido aos Estados
regular ésse assunto".
Oro, Sr. Presidente, a Lei Orgânica do Distrito
Federal não se contentou' em usar a palavra
"privativamente"; empregou o têrmo "exclusivamente
Por isso, entendo quê a Câmara Municipal pode
elaborar lei complementar, estabelecendo normas
gerais aplicáveis aos cargos da mesma natureza,
para o cumprimento da Lei Orgânica. O que ela não
pode é, dentro desta Lei, fixar vencimentos, nem
promover funcionários, porque, conforme a opinião
de Ruy, sendo essa.
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competência exclusiva, só pode ficar atribuída ao
Poder a que foi reservada. E, em matéria de
competência, tôda interpretação é restritiva.
O SR. ETELVINO LINS: – V. Ex. ª permite
um aparte? (Assentimento do orador). O meu
nobre colega disse, há pouco, que, mesmo em se
tratando de Lei complementar, a competência era
exclusiva do Prefeito, de acôrdo com o que
dispõe o artigo 14 da Lei Orgânica.
O SR. IVO D'AQUINO: – Rogo a V. Ex.ª a
bondade de não adulterar o que eu disse. Minha
afirmativa foi no sentido de que, em se tratando
de fixação de vencimentos a competência é
privativa, exclusiva, do Prefeito.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Mesmo em lei
complementar?
O SR. IVO D'AQUINO: – Nas leis
complementares aceito à doutrina de que essa
competência é cumulativa; tanto pode pertencer
à Câmara dos Vereadores como ao Prefeito. O
que não aceito...
O SR. ETELVINO LINS: – Salvo engano
ouvi V. Ex.ª declarar que, mesmo em se tratando
de lei complementar, a competência é exclusiva
do Prefeito, porquanto o projeto resulta em
aumento de vencimentos.
O SR. IVO D'AQUINO: – O que eu disse, e
vou repetir para deixar bem claro meu
pensamento, foi que, em se tratando de lei
complementar, a competência é cumulativa, mas
em se tratando de fixação de vencimentos...
O SR. FILINTO MIÜLLER – Mesmo em Lei
complementar? Então a iniciativa da Câmara é
cassada.
O SR. IVO D'AQUINO: – ... a competência é
sòmente do Prefeito. Esta é a minha opinião. VV.
EEx.ª têm a seu favor opiniões muito mais
autorizadas (não apoiados) , como a de Pontes.de
Miranda, jurista de renome não só no Brasil, como no
estrangeiro, e a do professor Francisco Campos,
consttiucionalista de consagrada autoridade, além de
notável sabedor em todos os ramos da ciência
jurídica. Mas, apesar dessas opiniões me merecerem
o maior acatamento e reverência, sou obrigado
a fazer a distinção, a que aludi, em face dos têrmos.

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa Ex.ª
estabeleceu competência concorrente em matéria de lei
complementar e, ao mesmo tempo, exclusiva em relação a
esta lei.
O SR. IVO D'AQUINO: – Em se tratando de fixação
de vencimentos.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aí, o
pensamento de V. Ex.ª me pareceu um tanto contraditório.
O SR. IVO D'AQUINO: – Aguardarei a explicação
de V. Ex.ª.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Estou
acompanhando o pensamento de V. Ex.ª em relação à
competência exclusiva. Esse exclusividade é evidente;
mas, se ela é atingida, ou não pela natureza da lei
complementar, ai já não entendo como, sendo corrente em
relação a esta, deixe de sê-lo porque a mesma fixa
vencimentos.
O SR. IVO D'AQUINO: – Explicarei novamente. Em
se tratando de fixação de vencimentos, a iniciativa é de
competência exclusiva do Prefeito.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – Mas quem
fixou vencimentos foi a lei primitiva – a Lei Orgânica.
O SR. IVO D'AQUINO: – A Lei Orgânica não fixa
vencimentos; estabelece norma geral para a sua fixação
em cargos e funções da mesma natureza, o que é
diferente.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – Os
desembargadores do Distrito Federal não poderão ter
vencimentos inferiores aos dos Estados. Dizendo-o, a
Constituição já fixou os vencimentos aquêles do Estado
onde são os mais altos.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não fixou, tanto assim
que foi votada lei especial para êsse fim, por iniciativa do
poder competente. Ninguém se lembrou de chamar de
complementar a essa lei. A obrigação de todos os poderes
é o cumprimento da Constituição. Mas se um poder deixa
de cumpri-la, tal fato não significa que outro assuma
competência para fazê-lo, por aquêle simples fato.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – E' a mesma
coisa.
O SR. IVO D'AQUINO: – Em linguagem
jurídica não .. Suponhamos, por exemplo,
deixe a Câmara dos Deputados de elaborar
determinada lei de sua iniciativa exclusiva,
quando a sua obrigação será elaborá-la. Per-
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gunto: por êsse fato, poderia o Senado chamar a si
essa competência, se lhe não fôr conferida pela
Constituição? Evidentemente não.
Há, ainda, um ponto para o qual peço a
atenção dos Senhores Senadores,
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte? Estou seguindo, com tôda a
atenção, a brilhante oração de V. Ex.ª, porque nos
gostamos de ouvir o nobre Senador, com a sua
elegância.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Com
palavras sempre festejadas.
O SR. IVO D'AQUINO: – Muito obrigado a Vs.
Ex.ªs.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – ... e
concordo com o § 1.º do art. 14 que V. Ex.ª
interpretou muito bem. Depois, V. Ex.ª falou sôbre a
competência da Câmara de. elaborar leis
complementares, afirmando mesmo possuir ela
competência para fazer uma estruturação de
funcionários fundamentada na Lei Orgânica.
Penso existir uma contradição entre essa
afirmação e aquela anterior sôbre o conceito de lei
complementar, quando o nobre orador dizia só
constituir lei complementar aquela que resultasse da
substanciação de um fato permanente e, não
transitório. Ora, a estruturação de funcionários e um
fato transitório. Assim, repito há contradição de
conceitos.
O SR. IVO D'AQUINO: – Respondo ao aparte
de V. Ex.ª, Declarei terem as leis complementares
feição de ordem permanente e geral.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – E esta
tem.
O SR. IVO D'AQUINO: – Tal permanência é
relativa no tempo e no espaço, porque as próprias
Constituições, embora elaboradas com o caráter de
perpetuidade, se modificam sempre no correr da vida
política dos povos. Assim, quando digo permanente
faço-o em sentido relativo. Mas quando digo geral.
êsse conceito se define pela própria significação da
palavra. Basta a lei se referir sòmente a uma classe
de funcionário ou a uma carreira, para deixar de ser
geral, no sentido do texto da Lei Orgânica, que usa,
como disse antes, o têrmo "critério".
Em se adotando a argumentação dos
ilustres
opositores
do
veto
acabare-

mos fazendo cinqüenta ou, sessenta leis dessa
espécie, abrindo além do mais, precedente
perigoso com semelhante doutrina, pois a cada
passo o Legislativo iludirá a competência do
Executivo,
a
pretexto
de
elaborar
leis
complementares. Desejo fazer, ainda, uma
consideração. O parágrafo único do art. 40, da
Lei Orgânica, diz o seguinte:
"Para os cargos de carreira, será
respeitada a classificação de padrão, observado
o principio a respeito designado nêste artigo".
Cumpre-me ainda pedir a atenção do
Senado para o seguinte: a lei votada. pela
Câmara dos Vereadores transforma uma carreira
existente, para incluir todos os funcionários nela
compreendidos em único padrão, mais elevado
que o superior da própria, carreira. Quer dizer,
extingue a carreira. Como se verifica da
exposição do Sr. Prefeito Municipal, e que, nesta
parte, os advogados da Prefeitura constituem
uma carreira e os procuradores da mesma
Prefeitura exercem cargos isolados.
A lei estabelece que os componentes da
carreira passarão a ter os vencimentos dêsse
padrão, sem a distinção existente na própria
carreira. Não só lhes fixa novos vencimentos,
como os promove, atribuições essas que a
primeira é de iniciativa do Executivo e a segunda
lhe pertence por competência estrita e iniludível.
O parágrafo único a que me referi, diz
muito claramente:
"Para os cargos de, carreira, será
respeitada a classificação e o padrão, observado
o princípio básico consignado nêste ,artigo".
O SR. ' VERGNIAUD WANDERLEY: –
Abriu-se exceção. Há' advogados e procuradores.
Está na lei.
O. SR , IVO D'AQUINO: – E' essa exceção
que estou combatendo.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – O
resto está certo.
O SR. IVO D'AQUINO: – Vou terminar, Sr.
Presidente, minha exposição. Como acabei de dizer,
esta matéria, comporta larga. discussão e não
pretendo absolutamente ter o segredo de esposar
doutrina certa, porque juristas de grande valia
já opinaram.. de modo contrário ao que expendi pe-
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rante esta Casa. Sou, entretanto, obrigado a
expor a minha opinião, que é desvaliosa ... (não
apoiados gerais).
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Vossa
Ex.ª só se referiu a advogados. A carreira é de
advogados e procuradores?
E os procuradores, outra?
O SR. IVO D'AQUINO: – Os procuradores
exercem cargos isolados do padrão P, muita
acima dos padrões daquela carreira.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – Como
o Congresso Nacional já fêz com os escreventes.
O SR. IVO D'AQUINO: – Como expliquei, a
lei vetada extingue a carreira, fixa vencimentos e
promove funcionários, com clamorosa violação da
Lei Orgânica do Distrito Federal.
Sr. Presidente, termino as considerações
que me senti obrigado a fazer, lamentando,
sobretudo, que se trate de uma classe a que
pertenço, dos advogados, na qual militei cêrca de
20 anos. Será para mim um prazer poder
concorrer como voto para uma solução
satisfatória.
Por mais justas que pareçam as aspirações
dos advogados da Prefeitura, infringe-se a lei, da
forma por que pretende satisfazê-las a Câmara
dos Vereadores.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – De
coração V. Ex.ª está com êles.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – As
aspirações são realmente justas, por s e rem as
mesmas as atribuições dos demais e a Lei
Orgânica manda que a atribuições iguais
corresponda igual remuneração.
O SR. IVO D'AQUINO: – Ouço com a maior
atenção o aparte de Vossa Ex.ª, Meu dever,
entretanto, é Interpretar estritamente o texto
legal. E, por ele, chego à conclusão de que existe
discordância entre o projeto e o prefeito
cumprimento da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Apoio, por conseguinte, o veto.
Era o que desejava expor ao Senado.
(Muito bem; muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.

O SR. VERGNIÁUD WANDERLEY: – Sr.
Presidente, a Câmara dos Vereadores aprovou
projeto que estabelece a igualdade de vencimentos
dos advogados e procuradores da Prefeitura do
Distrito Federal.
Vetado pelo Sr. Prefeito Municipal, foi o projeto
submetido à apreciação do Senado, cuja Comissão
de Constituição e Justiça, ofereceu parecer por mim
subscrito, que, lerei, aduzindo em seguida, algumas
considerações.
Diz o parecer.
"A apreciação dêste Senado, submeteu o Sr.
Prefeito do Distrito Federal, por fôrça do artigo da Lei
nº: 217 o veto opôsto ao Projeto nº 71 da Câmara
dos Vereadores, que determina fique assegurada
remuneração igual aos representantes da Fazenda
do Distrito Federal em Juízo, tomando por base os
vencimentos
dos
procuradores
do
quadro
permanente fixados por lei no Padrão P (Cr$
6.750,00) .
Entre outras razões, estriba-se o Senhor
Prefeito para fundamentar seu veto, em primeiro
lugar na competência a si outorgada pelo § 1° do art.
14 da Lei Orgânica Municipal que reza: "respeitada a
competência da Câmara e do Tribunal de Contas, no
que concerne, à organização dos serviços
administrativos das respectivas Secretarias, compete
exclusivamente ao Prefeito a iniciativa das leis que
ampliem, reduzam, ou criem empregos em serviços
já existentes, alterem as categorias do funcionalismo,
os seus vencimentos e o sistema de remuneração.
A iniciativa das leis que aumentam
vencimentos é da competência exclusiva do Prefeito,
que como chefe do executivo é o maior responsável
e o melhor conhecedor da situação financeira do
Distrito, dêle devem partir portanto os atos que
originem tais despesas. Mas impedir que a Câmara
dos Vereadores tenha a iniciativa de uma lei,
equiparando os vencimentos dos advogados ao dos
procuradores não nos parece justo de vez que essa
equipara________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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ção já decorre de um mandamento da Lei Orgânica
que por assim dizer é a Constituição do Distrito.
"Fazendo-o a Câmara não estaria tomando
efetivamente a iniciativa de aumentar despesa. Esta,
já estaria como disse Francisco de Campos,
virtualmente aumentada por efeito do art. 4º da Lei
Orgânica de cujos têrmos resulta a obrigação para o
legislador de estabelecer remuneração igual para
funções idênticas. Os advogados já adquiriram o
direito à remuneração que pleiteiam. A lei não
alteraria portanto, os vencimentos; limita-se,
obedecendo a uma injunção superior a habitar o
Prefeito com a necessária autorização para efetuar
uma despesa não consignada em lei municipal".
De forma que, o projeto vetado pelo Prefeito,
sendo uma complementação da Lei Orgânica
decorrendo de uma obrigação imposta ao
legislador ordinário, a Iniciativa da sua elaboração
pode ser atribuída ao Prefeito como à Câmara:
não tem razão portanto a preliminar de
inconstitucionalidade levantada por quem vetou o
projeto; mesmo porque, o art. 40 da Lei Orgânica,
nada mais é que simples modalidade da garantia
consttucional da igualdade de todos perante a lei
assegurada pelo art.141 da nossa Magna Carta.
Aliás êsse princípio constitucional, quer não tem
tão sómente valor moralmente declaratório, ou de
vaga aplicação, mas sendo uma norma positiva de
efeito imediato e geral traça limites à ação do
legislador, que em seu cumprimento determinou:
"A lei estabelecerá o critério de igual remuneração
para cargos ou funções de idênticas atribuições e
responsabilidades art. 40 da Lei Orgânica".
Trata-se de saber se há identidade de funções
e responsabilidades entre os cargos de procurador e
de advogado da Prefeitura. O art. 25 da Lei
Orgânica, diz no § 1º nº XIII, tratando da
competência do Prefeito. representar o Distrito
Federal em Juízo por intermédio dos procuradores e ad-

vogados da Fazenda do Distrito Federal e o art. 2º
inciso VII § 5º da mesma lei prescreve: A Fazenda do
Distrito Federal, pelos seus representantes, intervirá,
obrigatòriamente em todos os processos judiciais,
conteciosos ou administrativas dos quais lhe possam
resultar direitos ou obrigações.
Vê-se portanto da simples leitura dos textos que
a Lei Orgânica equiparou as funções de advogados e
procuradores: homologando portanto uma situação já
existente, do ver que êsses funcionários, pelos
Decretos-leis números 1.944 de 1939, 2.033 de 1940;
2.722 de 1941 já representavam a Fazenda Municipal
em Juízo ou eram seus consultores.
Têm portanto a mesma incumbência advogados
e procuradores; variando, apenas. a sua designação e
vencimentos, injustiça que o projeto de lei vetado
pretende corrigir e como diz Francisco Campos em
parecer "Procuradores são os advogados: advogados
são os procuradores. Não se distinguem entre si do
ponto de vista funcional, como nenhuma distinção os
separa quanto a, especialidade ou habilitação exigida
para o provimento".
A diferenciação feita pela distribuição dos
serviços da mesma natureza, justificada pela divisão do
trabalho, não significa diversidade de funções, nem lhe
dá entra responsabilidade, que é um corolário do seu
exercício.
O projeto vetado assegura igual remuneração
aos ocupantes de cargos de carreira e isolados com
iguais atribuições e responsabilidade; sòmentente
aos representantes da Fazenda se aplica o Preceito
do artigo 40 da Lei Orgânica; não se trata de
uma equiparação entre graus diferentes de
uma mesma carreira. Não tem razão de ser
o argumento invocado pelo Prefeito, segundo o
qual "os .advogados constituem uma barreira
escalonada em diversas classes com remuneração
diferente, dento dos princípios que hoje regem
a organização do serviço público" e de que "se a re-
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gra do artigo 40 não comportas-se esse
escalonamento, estaria por terra tôda a
estruturação dos quadros do pessoal hoje
dominante nos Governos do União da
Prefeitura e dos Estados; não tem razão o
Prefeito pois a Lei número 403, de 24 de
setembro de 1948, do Congresso Nacional,
equiparou os vencimentos dos cargos de
carreira, também escalonados em classe, de
conferentes de valores aos de tesoureiros e
auxiliares de tesoureiros que constituem
cargos isolados.
Dessas ligeiras considerações se conclui
que tanto o Prefeito como a Câmara têm
competência para iniciar a lei, que é uma
decorrência ou complementação do estatuto
básico
municipal;
que
procuradores
e
advogados exercem funções idênticas e
portanto devem perceber iguais vencimentos
que a equiparação de vencimentos de
funcionários de carreira aos de funcionários
isolados, não e vedado pela Constituição; e
que o projeto vetado, corrigindo uma injustiça
é apenas uma aplicação do princípio da
igualdade de tôdos perante a lei.
Diz S. Ex.ª no final da sua exposição de
motivos:
"Ao concluir, apraz-me declarar ao
Egrégio Senado da República que não sou
infenso à reestruturação da carreira de
advogado, de modo a atribuir-lhe melhores
proventos, em consonância com os seus
deveres e serviços. Nêsse sentido, espero
oportunamente sugerir ao legislativo as
medidas que se fizerem mister. Aproveito a
oportunidade para reiterar a Vossa Excelência
os meus protestos de elevada consideração".
Em síntese, S. Ex.ª, o Sr. Prefeito, não é,
verdadeiramente, contra o projeto. Trata-se,
apenas, de questão de primasia. S. Ex.ª quer
chamar a si a resolução do caso. (Muito bem;
muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.

O SR. HAMILTON NOGUEIRA (*): – Senhor
Presidente, ouvi com a máxima atenção o discurso
pronunciado pelo nobre Senador Ivo d'Aquino como
sempre eivado não só da clareza carteziana a que todos
estamos acostumados...
O SR. IVO D'AQUINO: – Obrigado a V. Ex.ª.
SR. HAMILTON NOGUEIRA: – É justiça que o
Senado lhe faz.
... como da elegância, do bom humor, do sense of
humour" e, também, da sinceridade que não podemos
negar a S. Ex.ª por maiores que tenham sido nossas
discordâncias tantas vêzes aqui manifestadas.
SR. IVO D'AQUINO: – Mais uma vez agradeço a
V. Ex.ª.
SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Na discussão
dessa tese nunca houve hierarquia entre os pareceres
de eminentes jurisconsultos e as opiniões emitidas no
parlamento.
Antes de fazer ligeiros reparos ao discurso do
nobre Senador Ivo de Aquino – não combateu S. Ex.ª o
parecer, não apelou para a rejeição do veto, portanto, S.
Ex.ª não discorda do mérito da substância do projeto,
tendo ficado apenas na questão preliminar da iniciativa
do Prefeito, ou da Câmara dos Vereadores – antes de
criticar êsse ponto de vista peço licença ao Senado para
recordar algumas discussões aqui havidas.
Quando se cogitou da Lei Orgânica houve amplo
debate em tôrno do sentido de "Câmara deliberativa" e
"Câmara Legislativa". Os nobres Senadores Mello
Vianna e Attilio Vivacqua declararam que as
prerrogativas da atual Câmara de Vereadores desta
cidade, pela Constituição, são idênticas às da
Constituição de 1891. Discordando de SS. Ex.as. afirmei
que os conceitos eram diferentes, pois, a Câmara atual é
"legislativa" atendo avançado a Constituição de 1934
sôbre a de 1891, e a de 1946 sôbre a de 1934, Pela
Constituição de 1891 a Câmara Municipal tinha apenas
poderes deliberativos. Pela Constituição de 1934, nas
Disposições Transitórias, conferia-se autonomia política e
administrativa ao Distrito. A de
_______________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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1946 assegurava à Câmara dos Vereadores
funções legislativas.
Quando o Senador Mello Vianna defendia seu
ponto de vista, perguntei a S. Ex.ª se a partir de
novembro em que e Senado aprovasse a Lei
Orgânica e se ela fôsse sancionada não estaria
esgotada a competência do Senado e se a Câmara
de Vereadores não ficaria com autoridade para
estabelecer leis complementares. Um de meus
colegas, da bancada udenista, se não me engano o
nobre Senador Arthur Santos, veio em meu auxílio,
dizendo que a minha pergunta tinha razão de ser,
pois a Câmara de Vereadores dispõe de funções
legislativas.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – E' a
Constituição Federal quem lhes assegura.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sim, ela os
assegura, mas o que se discute, é saber se essa
Câmara pode ter a iniciativa de determinadas
funções,
na
elaboração
de
certas
leis
complementares. Aí então, surge o conceito de lei
complementar.
Aceito, em parte, o conceito do nobre Senador Ivo
d'Aquino, de que essa lei deve concretizar, limitar, definir
em proposição imperativa, algo de permanente, na
relatividade das cousas terrenas, e que decorra do texto
da Lei Orgânica:Este conceito entretanto, é unilateral. E
tanto assim que S. Ex.ª, a despeito da defesa brilhante
de advogado ilustre, que é, afirmou que cabe também, à
Câmara Legislativa, a estruturação de determinados
quadros de funcionários, desde que estejam
fundamentados na lei orgânica.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª me permite um
aparte?
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Como todo
o prazer.
O SR. IVO D'AQUINO: – Quero deixar bem
claro meu pensamento. Exclui a fixação de
vencimentos, como está expressa naquele artigo.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Estou
de acôrdo com V. Ex.ª em relação ao parágrafo 1º
do art. 14º V. Ex.ª interpretou perfeitamente
êsse parágrafo: somente ao Prefeito cabe
a iniciativa, naquele ponto de vista. Mas
aqui não se trata de criação de novos

cargos nem de fixação de vencimentos: trata-se de
equiparação já estabelecida em lei: a lei
estabelecerá o critério de igual remuneração para
cargos ou funções idênticas, e com idênticos
atribuições e responsabilidades".
É por isso, Sr. Presidente, que estou com o
eminente jurisconsulto Dr. Francisco Campos,
quando afirma que êsse artigo é auto-executável. E
à clareza cartesiana do discurso de S. Ex.ª o nobre
Senador Ivo d'Aquino, contraponho a clareza
cartesiana do nobre jurista, a qual a meu vê, está
mais de acôrdo com a Lei Orgânica.
Não sendo jurista, estando já o assunto
debatido pelo líder da maioria, que não foi contrário
ao mérito do projeto, e em face da defesa brilhante
do relator, que ainda acrescentou o ponto de vista
do Sr. Prefeito, estou certo de que o Senado,
votando como tem votado sempre, com, isenção de
ânimo e perfeitamente esclarecido, afirmará pela
rejeição do veto. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Se ninguém mais
deseja usar da palavra, encerro a discussão
(Pausa).
Esta encerrada.
Em votação. Os Srs. que aprovam o veto, que
teve parecer contrário da Comissão de Constituição
e Justiça, queiram permanecer sentados. (Pausa).
É rejeitado o seguinte.
PROJETO DE LEI
Nº 71, de 1948
Da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal
Fica assegurada remuneração igual aos
representantes da Fazenda do Distrito Federal em
juízo, a que se refere o art. 25, § 1º, item XIII, da Lei
Orgânica do Distrito Federal.
Art. 1º Fica assegurada remuneração igual
aos representantes da Fazenda do Distrito Federal
em juízo, a que se refere o artigo 25, § 1º, item XIII,
de Lei Orgânica do Distrito Federal.
Parágrafo único. A igualdade estabelecida
nêste
artigo
refere-se
aos
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vencimentos dos procuradores do quadro permanente
fixados por lei no padrão P (Cr$ 6.750,00).
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Requeiro à,
verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder a
verificação solicitada.
Os Senhores que rejeitam o veto queiram se
levantar, sentando-se os que o aprovaram. (Pausa).
Votaram pela rejeição 27 Srs. Senadores e
pela aprovação 14.
Está confirmada a rejeição do veto do Sr.
Prefeito do Distrito Federal.
Nada mais havendo a tratar, encerro a
sessão e designo para a próxima a seguinte
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 112, de 1948, que abre, pelo Ministério da
Fazenda, créditos especiais para pagamento à
Viação Férrea Rio Grande do Sul, à Rêde Mineira
de Viação e à The Great Western of Brasil Ry, Co.
Ltda., respectivamente. (Pareceres favoráveis sob
ns. 1.041, 1.042 e 1.143, respectivamente das
Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e
de Viação e Obras Públicas).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 151, de 1948, que acrescenta três parágrafos ao
artigo 801 da Consolidação, das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de
1943 (Pareceres: nº 1.146 da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, e
1.147, da Comissão de Trabalho e Previdência
Social contrário à proposição).
Discussão única o Projeto de Lei da Câmara
nº 113, de 1948, que aprova o contrato celebrado
entre o Ministério da Agricultura e Anisio Martins
Mala e sua mulher, para a construção, em terras
dêstes, de um campo de irrigação, no Estado do
Piauí. (Pareceres favoráveis, sob ns. 1.144 e 1.145,
respectivamente das Comissões de Constituição
e Justiça e de Agricultura, Indústria e Comércio).

Discussão única do veto parcial nº 49, de
1948, opôsto pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal ao
Projeto nº 83, da Câmara dos Vereadores, que
altera as taxas previstas no artigo 19, letras D, E, F
e 3 do Decreto-lei nº 157-37 e dá outras
providências (Parecer nº 1.156, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela aprovação do veto).
Discussão única do veto nº 50, de 1948,
opôsto pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal, ao
Projeto nº 124, da Câmara dos Vereadores, que
determina se denomine "Rua Embaixador Regis de
Oliveira" à atual ladeira do Russel. (Parecer nº
1.156 da Comissão de Constituição e Justiça, pela
rejeição do veto).
Levanta-se a sessão às 16 horas e 30
minutos.
RECEBEM EMENDAS PERANTE A MESA
Nas sessões de hoje e de amanhã:
Projeto de Lei da Câmara nº 405, de
1948, que concede auxilio de Cr$ 100.000,00
ao Congresso Interamericano dos Antigos
Alunos da Companhia de Jesus;
Projeto de Lei da Câmara nº 406, de
1948, que aprova o ato do Presidente da
República, de 9 de julho de 1946, sôbre a
realização da despesa relativa ao pagamento
da
importância
de
Cr$ 521.724,50, proveniente da restituição do
impôsto de renda do exercício de 1942, à firma
Klabin Irmãos & Cia:
Projeto de Lei da Câmara nº 407, de
1948, que concede isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras para o
moinho de trigo adquirido pela Sociedade
"Moinho. do Nordeste Ltda.". de Antônio Prado;
Projeto de Lei da Câmara nº 408, de
1948, que concede isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras para um
moinho de trigo de propriedade da S. A.
Indústria Reunida Machionatti, de Cruz Alta:
Projeto de Lei da Câmara n° 409, de
1948, que altera a redação do artigo 2º
da
Lei
nº
136,
de
10
de
no-
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vembro de 1947, que faculta a inscrição dos
membros do Poder Legislativa no quadro de
contribuintes do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado;
Projeto de Lei da Câmara nº 410, de 1948,
que revoga os artigos 1, 15 e 16 do Decreto-lei
nº 7.961, de 16 de setembro de 1945;
Projeto de Lei da Câmara nº 411, de 1948,
que concede isenção de diretos de importação
e demais taxas aduaneiras para o carvão que

a Administração do Pôrto do Rio de Janeiro importar
para os seus serviços.
Projeto de Lei da Câmara nº 412, de 1948,
que estabelece novo prazo de prestação para a
ação de anulação de casamento, determinado no
artigo 1º do Decreto-lei nº 4.529, de 30 de julho de
1942.
Projeto de Lei da Câmara nº 413, de
1948, que modifica, dispositivo do Decreto-lei nº
24.776,
de
14
de
julho
de
1934;

149ª SESSÃO, EM 21 DE OUTUBRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DOS SENHORES GEORGINO AVELINO, 1º SECRETÁRIO, E NEREU RAMOS,
PRESIDENTE.
Às 14,30 horas comparecem os Senhores
Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Alvaro Adolpho.
Augusto Meira.
Clodomir Cardoso.
Evandro Vianna.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Plínio Pompeu.
Georgino Avelino.
Pereira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Novaes Filho.
Apolônio Sales.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Henrique de Novais.
Santos Neves.
Alfredo Neves.
Sá Tinoco.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Levindo Coelho.
Rodolpho Miranda.
Euclydes Vieira.
D'ario Cardoso.
Alfredo Nasser.
João Villasbôas.
Flavio Guimarães.
Roberto Glasser.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lúcio Corrêa.
Camilo Mércio (39).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
39 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.

O SR. 3º SECRETARIO (servindo de 2º)
procede à leitura da ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.
O SR. 2º SECRETARIO (servindo de 1º) lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
Nº 276 – 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente, do
Senado Federal.
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nacional que concede certificado de reservista de 2º
categoria aos alunos de 1ª e 2ª séries do Curso
Cientifico do Colégio Militar, quando desligados, e
completarem 18 anos de idade, tenho a honra de
devolver a Vossa Excelência dois dos respectivos
autógrafos.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1948. –
EURICO G. DUTRA.
Ao Arquivo
Nº 277 – 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal.
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nacional que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Agricultura, de crédito suplementar para pagamento
de gratificação de magistério, tenho a honra de
restituir a Vossa Excelência dois dos respectivos
autógrafos.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1948. –
EURICO G. DUTRA.
Ao Arquivo
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Nº 278 – 1948

Da Câmara dos Deputados.

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
pagamento de gratificação de magistério, tenho a
honra de restituir a Vossa Excelência dois dos
respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1948. –
EURICO G. DUTRA.

Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso
autógrafo do Projeto de Lei nº 408, de 1948, que
dispõe sôbre o exercício da profissão de corretor
de navio.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevado aprêço
e distinta consideração.
Rio, em 15 de outubro de 1948. – Area
Leão, 4º Secretário.

Ao Arquivo
Nº 279, de 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal.
Havendo sancionado o Decreta do Congresso
Nacional que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Educação e Saúde, de crédito especial para
pagamento de gratificação de magistério, tenho a
honra de restituir a Vossa Excelência dois dos
respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1948. –
EURICO G. DUTRA.
Ao Arquivo
Nº 280, 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
pagamento de gratificação de magistério, tenho a
honra de restituir a Vossa Excelência dois dos
respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1948. –
EURICO G. DUTRA.
Ao Arquivo
Nº 281, de 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal.
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nacional que altera a redação dos artigos 1º e 2º e
revoga o artigo 1º, de Decreto-lei número 9.825, de 10
de setembro de 1946, tenho a honra de restituir a
Vossa Excelência dois dos respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1948. –
EURICO G. DUTRA.
Ao Arquivo

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 414, de 1948
Dispõe sôbre o exercício da profissão de
"Corretor de Navio".
(Discussão única)
O Congresso Nacional decreta:
CAPITULO I
DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA
PROFISSÃO DE CORRETOR DE NAVIO
Art. 1º O exercício da profissão de
corretor de navio depende de habilitação, e de
autorização obtidas na forma desta lei.
1º As atividades do corretor de navio
serão exercidas na navegação de longo curso
nacional ou estrangeira, na grande e na
pequena cabotagem, atendidas as disposições
do Regulamento aprovado pelo Decreto número
7.838, de 11 de setembro de 1941.
2º As emprêsas de navegação de
propriedade da União ou dos Estados, poderão
recusar os serviços dos corretores de navio;
nêste caso indicarão seus servidores para
desempenho
das
atribuições
privativas
daquelas.
Art. 2º O número de corretores de navio
para cada pôrto comercial será fixado por ato
do Ministro da Fazenda, atendendo às
necessidades locais.
Art. 3º O exame de habilitação para
exercício da profissão de corretor de navio será
requerido a Alfândega perante a qual o
candidato pretende servir.
A petição será instruída com os
documentos seguintes:
I – prova de brasileiro nato;
II – quitação do serviço militar;
III – prova de maioridade;
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IV – prova de não ter sido condenado por
crime de falência, nem por qualquer outro previsto
nos artigos 155 e 183, 289 e 312 a 359 do Código
Penal;
V – fôlha corrida;
VI – atestado de boa conduta passado por
duas pessoas idôneas.
VII – prova de residência por tempo superior a
um ano, no pôrto onde pretende ter exercício;
VIII – atestado de vacinação antivariólica;
IX – atestado de sanidade física passado pela
reparição ou serviço local de saúde pública.
Parágrafo único. No ato de apresentação do
requerimento o candidato pagará uma taxa de
inscrição de cinqüenta cruzeiros (Cr$ 50,00).
Art. 4º O exame de habilitação constará de
provas escritas de português, matemática,
contabilidade, escrituração mercantil, legislação
aduaneira e direito comercial marítimo e prova
teórica-prática de francês e inglês.
Art. 5º O exame de habilitação realizar-se-á
nas Alfândegas locais, segundo instruções do
Ministro da Fazenda, e valerá por dois anos.
Art. 6º Terminando o exame, a Alfândega
encaminhará ao Ministério da Fazenda a lista dos
candidatos aprovados, pela ordem de classificação,
e indicará o número de vagas existentes.
Art. 7º Concedida a autorização mediante
decreto do Presidente da República, o corretor de
navio só poderá exercer a profissão se, dentro do
prazo de 30 dias:
I – registrar o título de autorização na
Alfândega local;
II – prestar caução na forma do Código de
Contabilidade da União:
III – legalizar os livros necessários ao exercício
da profissão.
§ 1º O registro do título de autorização é
sujeito ao pagamento de taxa de Cr$ 100,00.
§ 2º A caução será prestada na Delegacia
Fiscal, ou na falta desta, na Alfândega local.
§ 3º O Ministro da Fazenda expedirá a tabela
de cauções, mediante proposta do Inspetor da
Alfândega.
Art. 8º A caução de corretor de navio
responderá:
I – pelo pagamento de multas:
II – pelo pagamento de impostos;

III – pelo cumprimento das obrigações
assumidas no exercício das funções;
IV – pelas indenizações;
V – por quaisquer outras dívidas relacionadas
com o exercício da profissão;
VI – pelos atos de seus prepostos.
Art. 9º A caução diminuída deverá completarse dentro de 30 dias, sob pena do corretor
responsável ficar suspenso de suas funções, até
satisfazer a exigência.
Parágrafo único. Transcorridos 180 (cento
e oitenta) dias sem reintegração da caução,
a autorização para o exercício profissional
caducará, considerando-se aberta vaga na lotação
do pôrto.
Art. 10. Em caso de vaga a caução ficará
retida até que os interessados apresentem suas
reclamações à Alfândega, que para êsse fim
publicará editais com o prazo de 30 dias.
§ 1º Transcorrido êsse prazo, a caução poderá
ser levantada por quem de direito, se nenhuma
reclamação houver surgido.
§ 2º Se houver reclamação administrativa ou
judicial, a caução só poderá ser levantada depois de
resolvida definitivamente a questão.
Art. 11 – O corretor de navio poderá ter dois
prepostos e deverá indicar à repartição, por escrito,
aquêle que o substituirá nos impedimentos
eventuais.
Art. 12. Nó caso de licença o corretor poderá
indicar, com aquiescência do comitente, qualquer
dos seus prepostos para substituí-lo.
Parágrafo único. A indicação do substituto
será averbada para os devidos efeitos; mas as
corretagens e emulumentos serão escriturados a
favor do substituído.
Art. 13. A designação do preposto compete ao
Inspetor da Alfândega, ou Administrador da Mesa de
Rendas, por indicação do corretor de navio, e
dependerá de exame de habilitação.
Parágrafo único. O exame de habilitação
versará sôbre as seguintes matérias: português,
aritmética e legislação aduaneira referente ao
assunto, obedecidas ainda as formalidades do art.
5º.
Art. 14. Pela inscrição do candidato a preposto
pagar-se-á a taxa de trinta cruzeiros (Cr$ 30,00)
e a de cinqüenta cruzeiros (Cr$ 50,00)
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para o registro do título, em caso de habilitação.
Art. 15. A dispensa do proposto dar-se-á
mediante simples comunicação do corretor. Da
mesma forma, poderá o preposto ser dispensado pelo
Inspetor da Alfândega ou Administrador da Mesa de
Rendas, desde que ocorram motivos justos ou atos
que o incompatilizem com o exercício da função.
Parágrafo único. Aplicam-se aos prepostos
considerados empregados dos corretores de navio,
as disposições de legislação do trabalho.
Art 16. A transferência de prepostos, de um
para outro corretor de navio, far-se-á por meio de
petição do pretendente à repartição aduaneira, a
deverá constar da mesma a concordância passará a
servir.
Parágrafo único. Êste último corretor pagará
pela transferência a taxa de cinqüenta cruzeiros (Cr$
50,00).
Art. 17. O corretor de navio e seus prepostos
serão obrigatòriamente inscritos no Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários.
Parágrafo único. O corretor de navio e seus
prepostos poderão sindicalizar-se.
Art. 18. Salvo a exceção do artigo 9º,
parágrafo único, só por sentença judiciária ou
processo administrativo, poderá o corretor de navio
perder a autorização para o exercício profissional.
Parágrafo único. A perda da autorização será
declarada em decreto.
CAPITULO II
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 19. Compete exclusivamente dos
corretores de navio, onde houver.
I – agenciar fretamentos totais ou parciais,
ainda que feitos no estrangeiro, engajamento de
carga e cotações de prêços, ressalvado o disposto
no art. 23.
II – dar certidões de seus livros ou atestados
referentes a assuntos de sua profissão, quando
pedidos pelas partes ou requisitados por autoridade
pública;
II – tratar dos negócios concernentes a
entradas, saídas e desembaraços de embarcações;

IV
–
traduzir
manifestos,
listas
de
sobressalentes, certidões consulares e outros
documentos semelhantes.
Art. 20. Os corretores de navio poderão:
I – requerer e acompanhar vistorias sôbre
condições de navegabilidade de embarcações;
II – fazer diligências para instruir processo de
arqueações;
III – modificar ou retificar o contrato de
engajamento de carga de acôrdo com os embarques
fetivamente realizados;
IV – servir de mediador na compra e venda de
navios;
V – agenciar seguros marítimos.
Art 21. Os corretores de navio são obrigados:
I – a guardar sigilo dos nomes de seus
comitentes, salvo quando o contrário fôr exigido pela
natureza das operações ou lhes tiver sido ordenado
por autoridade pública;
II – a assegurar-se prèviamente da idoneidade
das pessoas físicas ou jurídicas de cujos interêsses
houver de tratar;
III – a providenciar para que sejam pagos
pelos responsáveis os impostos e taxas devidos em
conseqüência das operações por seu intermédio
realizadas;
IV – a remeter à autoridade fiscal uma via dos
contratos de fretamento e engajamento de carga.
Parágrafo único. O documento referido no item
IV servirá para confronto com os manifestos de
saída, enviados a Alfândega pelas companhias ou
agências.
Art. 22. E' proibido aos corretores de navio:
I – ter parte ou quinhão em embarcações ou
carga;
II – pertencer a emprêsas bancárias ou
industriais e sociedades comerciais de qualquer
espécie,
salvo
como
cotista,
comanditário
ou acionista, não podendo, em caso algum
exercer
função
de
gerência,
direção
ou
fiscalização;
III – ser fiador em contrato ou negócio inerente
à sua atividade profissional;
IV – exercer qualquer ofício ou função pública
remunerada, exceto a de corretor de outra
especialidade, se tiver satisfeito as exigências legais;
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V – recusar a prestação de serviços
profissionais, salvo motivo justo, a juízo do Inspetor
da Alfândega local;
VI – intervir em negócio afeto a outro corretor
sem aquiescência dêste;
VII – afastar-se do exercício da profissão sem
prévio aviso à Alfândega local.
Art. 23. O fretámento de embarcação ou
engajamento de cargas podem ser contratados
diretamente com as agências ou companhias de
navegação; o respectivo contrato, porém, deverá
arquivar-se na Alfândega por intermédio de corretor
de navio.
Art. 24 – O corretor de navio terá livros,
especiais legalizados na Alfândega, de acôrdo com
as exigências do Código Comercial, para o
lançamento minucioso de tôdas as operações que
realizar.
Art. 25. Dentro de 24 horas, após o término
das negociações realizadas por seu intermédio, o
corretor de navio dará cópias autenticadas dos
assentamentos feitos, ao afretador e fretador e
cessará, aí, sua responsabilidade no contrato
realizado, se tais cópias foram aceitas sem
impugnação.
Art. 26. Os registros do corretor de navio,
quando isentos de vícios ou defeitos terão fé pública,
e as certidões dêles extraídas, farão prova dos
contratos, salvo quando exigida em lei a escritura
pública, ou qualquer outra prova especial.
Art. 27. Far-se-á exame judicial ou
administrativo nos livros do corretor de navio, sempre
que se tratar de apuração de fatos que o possam
constituir em responsabilidade.
Art. 23. Quando um corretor de navio deixar
definitivamente o exercício da profissão, os
respectivos livros de registro serão arrecadados e
arquivados na Alfândega.
Parágrafo, único. Êsses livros serão
encerrados por um funcionário designado pelo
Inspetor da Alfândega, o qual de tudo lavrará têrmo
assinado também por testemunhas e interessados se
houver.

I – falta de execução de ordem aceita do
comitente;
II – negociações, em proveito próprio ou de
terceiros, com pessoas cujo estado de falência fôr
notório;
III – irregularidade de lançamento nos livros de
registro;
IV – falta de entrega aos respectivos
contratantes, de cópia fiel do alançamento das
operações realizadas;
V – êrro da falsidade na tradução dos
documentos que lhes forem confiados;
VI – prejuízos causados a terceiros, ou ao
Estado, pela inobeservância de leis e regulamentos.
CAPITULO V
DA COMPETÊNCIA DAS ALFÂNDEGAS QUANTO
AOS CORRETORRES DE NAVIO

Art. 30. Ao inspetor da alfândega e
administrador de mesa de rendas compete:
I – superintender as operações dos corretores
de navio; velar pela ordem e disciplina dos trabalhos
profissionais a fiel execução ele leis e regulamentos;
prescrever medidas par isto convenientes e
determinar a exibição de livros, quando necessário.
II – decidir dúvidas ou contestações suscitadas
nos serviços dos corretores de navio, censurá-los,
impor-lhes multas e suspendê-los até 90 dias, por
falta cometida;
III – propor ao Ministro da Fazenda a aplicação
de penas mais graves;
IV – informar, dentro do prazo de 30 dias, os
recursos interpostos das suas decisões para o
Ministro da Fazenda;
V – fornecer às autoridades públicas tôdas as
informações solicitadas com referência aos
corretores de navio;
VI – enviar à Capitania de Portos, Delegacia
Federal de Saúde, Repartições de Correios e
Telégrafos, Repartições Arrecadadoras e outros
interessados uma relação nominal dos corretores de
navio e seus prepostos, no exercício da profissão;
VII – remeter às repartições referidas os
CAPÍTULO IV
nomes dos corretores de navio que, transitória ou
DA RESPONSABILIDADE CIVIL
definitivamente, estiverem afastados de suas
atividades;
Art. 529. Os corretores de navio respondem
VIII – propor quaisquer medidas julgadas úteis à
administrativamente e civilmente por:
boa execução dos serviços de corretagem de navios;
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IX – mandar realizar as provas de habilitação para
b) se não pagar os impostos exigidos para o
a profissão de corretor de navio e propor a concessão exercício da profissão;
das autorizações para o respectivo exercício;
X – remeter às repartições competentes os
3ª
elementos necessários à estatística dos serviços de
corretagem;
Perda de profissão
XI – conceder licença ao corretor de navio, até
um ano, para tratamento da própria saúde, até 6
I – se passar certidão em contrário aos
meses, para cuidar de interêsses particulares, lançamentos feitos nos seus livros, com intenção
inclusive os prazos de prorrogações.
dolosa;
II – o reincidente:
a) em não registrar operações realizadas;
CAPÍTULO VI
b) em exigir proventos diferentes dos
DAS PENAS DISCIPLINARES
oficialmente estabelecidos;
c) em alterar traduções de documentos;
Art. 31. Além das sanções por infração das leis
d) em atos de insciplina funcional;
penais, o corretor de navio é passível das penas
III – o que sofrer condenação por prazo maior
disciplinares seguintes:
de dois anos;
IV – o incorrer três vêzes na pena de
1ª
suspensão, se menor de 90 dias o inervalo entre
numa e outra penalidades;
V – o que exercer qualquer função pública
Multa:
I – de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) se não remunerada, salvo a de corretor de especialidade
registrar em seus livros qualquer operação realizada; diferente e para a qual se ache legalmente
II – de cem a quinhentos cruzeiros (Cr$ 100,00 habilitado;
a Cr$ 500,00), e do dôbro na reinciência.
VI – o que, dentro de um ano, após a
a) de deixar de fornecer à Alfândega nota de intimação, não tiver completado a caução;
prêços dos fretes marítimos para os portos nacionais
VII – o que exercer comércio de agente
e estrangeiros e os dados estatísticos referentes às de
valores,
navios
ou
quaisquer
outras
suas funções.
embarcações;
b) se não possuir livros devidamente
VIII – o que interromper o exercício da
legalizados ou tiver feito lançamentos em língua profissão por mais de cento e oitenta (180) dias, sem
estrangeira;
motivo prèviamente justificado.
c) se não atender dentro do prazo estipulado,
Art. 32. A proibição de entrada de corretor na
a qualquer solicitação de autoridade pública;
repartição aduaneira e suas dependências, nos
d) se recusar certidão ou atestado que por lei têrmos do artigo 189 da Nova Consolidação das Leis
fornecer;
das Alfândegas e Mesas de Rendas, a bem da
ordem e da disciplina da repartição, não alcançará os
2ª
seus prepostos.
Art. 33. As penas disciplinares serão impostas
aos corretores de navio, pelo Inspetor da Alfândega,
Suspensão
ou Administrador da Mesa de Rendas, salvo a pena
I – por trinta (30) dias:
de perda da profissão que cabe ao Presidente da
a) se não atender às formalidades República aplicar.
regulamentares exigidas para os lançamentos nos
Art. 34. As penas serão impostas ex-officio,
livros de registro;
ou mediante queixa privada, ouvido o corretor
b) se intervier em operações com negociantes acusado, que terá o prazo de 15 dias para defenderou industriais falidos;
se.
II – por cento e oitenta (180) dias gir proventos
Art. 35. Das penas impostas caberá
diferentes dos oficialmente estabelecidos;
recurso, com efetio suspensivo dentro de trinta (30)
II – por cento e oitenta (180) dias se alterar dias, para o Ministro da Fazenda, por intermédio
tradução de documento a seu cargo;
da autoridade que as impôs. Se, porém, a pena
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fôr de perda da profissão, o pedido será de
reconsideração ao Presidente de República, dentro
do mesmo prazo.
Art. 36. Caberá ainda reclamação contra a
decisão do Inspetor da Alfândega que:
I – julgar improcedente queixa contra corretor
de navio;
II – recusar encaminhar ao Ministro da
Fazenda processo sôbre fato que importe na
destituição de corretor de navio.
Art. 37. A queixa poderá ser retirada antes da
decisão final.
Art. 38. Suspenso o corretor, ficam seus prepostos
automàticamente impedidos de exercer a função.
CAPÍTULO VII
DAS CORRETAGENS E EMOLUMENTOS
Art. 39. O corretor de navio só perceberá por
seus trabalhos os emolumentos constantes da tabela
anexa à presente lei.
Art. 40. Os emolumentos sòmente serão
devidos após a terminação do ato ou negociação de
que se tenha incumbido o corretor de navio.
Parágrafo
único.
A
negociação
será
considerada ultimada quando os comitentes tiverem
recebido, sem impugnação as cópias dos
lançamentos feitos nos registros do corretor.
Art. 41. Quando participarem das negociações
dois ou mais coretores de navio, os emolumentos
cobrados serão igualmente divididos entre todos.
Art. 42. Indenizará perdas e danos quem confiar
a novo corretor de navio encargo já anteriormente
atribuído a outro, salvo motivo justo fundado em fatos
comprovados imputáveis ao primeiro.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 43. As companhias de navegação ou
agências de vapores comunicarão a Alfândega o
nome do corretor de navio escolhido para seu
serviço, mencionando: sede da companhia ou
agência, rua, número, provas de matrícula no
Departamento de Indústria e Comércio, e pagamento
dos impostos federais.
Art. 44. O corretor de navio, a seu pedido,
poderá exercer a profissão em outro pôrto,
tendo permuta com outro corretor, ou, se
houver vaga no pôrto desejado, por transferência.

Parágrafo único. O exercício da profissão em
outro pôrto depende da liberação de caução
prestada.
Art. 45. Nos portos em que não
houver corretor de navio, a função será exercida
por
despachante
aduaniero,
que
perceberá
os
emolumentos
atribuídos
ao
corretor.
Art. 46. E' criado em cada Alfândega o
serviço de assentamento de corretor de
navio de seus prepostos, para registro de
tôdas as ocupações referentes à respectiva vida
profissional.
Art. 47. O exercício ilegal da profissão
de
corretor
de
navio
é
considerado
contravenção penal, punida na forma do art.
47 do Decreto-lei número 3.688, de 2 de
outubro de 1941. À Alfândega cabe remeter à
autoridade competente, em cada caso concreto,
os elementos necessários à instrução do respectivo
processo.
Art. 48. O produto das multas impostas ao
corretor de navio será recolhido aos cofres da
Alfândega e escriturados como renda da Fazenda
Nacional.
Art. 49. Os emolumentos e taxas criados por
esta lei serão cobrados em estampilhas, salvo
quando destinados à remuneração dos serviços do
corretor.
Art. 50. As comissões ou corretagens
devidas ao corretor de navio serão recolhidas
à Tesouraria da Alfândega, mediante guia,
pelas companhias e agências de vapores dentro do
prazo de oito (8) dias após a saída das
embarcações, sob pena de multa, de quinhentos
cruzeiros (Cr$ 500,00), elevada ao dôbro no caso de
reincidência.
§ 1º As companhias ou agências de vapores
são obrigadas a entregar ao corretor de navio,
após êsse recolhimento, uma das vias da respectiva
guia.
§ 2º As importâncias dos recolhimentos das
vantagens atribuídas aos corretores de navio serão
escrituradas em conta corrente à vista da guia de
que trata o § 1º.
§ 3º Do 1º ao 10 dia útil de cada mês, o
corretor de navio requererá ao chefe da repartição, o
levantamento das importâncias depositadas a seu
favor.
§ 4º Sôbre as importâncias a que se refere
o parágrafo anterior, serão deduzidos 4% (quatro
por cento) em favor dos respectivos sindicatos que
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farão o recolhimento das contribuições devidas pelos
seus associados ao Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Comerciários.
§ 5º A percentagem de 4% (quatro por cento)
de que trata o artigo 5º do Decreto–lei nº 8.663,
de 16 de janeiro de 1946, é extensiva a todos
os recolhimentos previstos no parágrafo 2º deste
artigo.
Art. 51. Os atuais corretores de navio e seus
prepostos, que tenham estado em exercício nos
últimos dois anos, poderão continuar nas atividades
da sua profissão, independentemente das exigências
da presente lei.
Art. 52. Os corretores de navio e
seus
prepostos
serão
obrigatòriamente
registrados no Registro de Profissão de Corretores
de Navio e Prepostos, a cargo do Serviço
de Indentificação Profissional do Departamento
Nacional do Trabalho, no Distrito Federal e
das Delegacias Regionais do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, nos Estados e
Territórios.
Art. 53. Para o registro de que trata o artigo
anterior, deve o requerente exibir os seguintes
documentos:
a) prova de nacionalidade brasileira;
b) fôlha corrida;
c) prova de que não responde a processo ou
não sofreu condenação por crime contra a segurança
nacional;
d) carteira profissional.
§
1º
Aos
profissionais
devidamente
registrados, feita a necessária declaração na carteira
profissional.
§ 2º Aos novos empregados será concedido
o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação
da
carteira
profissional,
fazendo-se
o
registro condicionado a essa apresentação e
expedindo-se um certificado provisório para aquêle
período.
Art. 54. Dentro do prazo de 30 (trinta)
dias da vigência desta lei, o Ministério da
Fazenda fixará em portaria, os quatros dos
corretores de navio na forma do disposto no art.
2º.
Art. 55. Dentro de 30 (trinta) dias, contados
da
publicação
desta
lei,
é
assegurando
aos corretores de navio, que se demitiram
ou abandonaram o cargo depois da publicação
do Decreto-lei nº 2.538, de 27 de agôsto de
1940, o direito de reintegração, se o requererem
com
a
prova
de
que
têm

os requisitos de capacidade previsto no art. 3º,
exceto o da alínea VII.
Art. 56. A presente lei entrará em vigor na data da
sua publicação; revogadas as disposições em contrário.
TABELAS A QUE SE REFERE A PRESENTE LEI
1ª
Valor da caução a ser prestada pelos
corretores de navio nos seguintes portos:
a) Cr$ 10.000,00 para os portos do Rio de
Janeiro e Santos;
b) Cr$ 8.000,00 para Belém, Recife e Bahia.
c) Cr$ 6.000,00 para Maceió, Vitória,
Paranaguá e Rio Grande;
d) Cr$ 4.000,00 para Manaus, São Luis,
Parnaíba, Fortaleza, Natal, Paraíba, Aracaju, São
Francisco, Florianópolis, Pelotas, Pôrto Alegre e
Niterói;
e) Cr$ 2.000,00 para os demais portos.
2ª
Número de corretores de navio para os
seguintes portos:
a)
b)
c)
d)

Rio de Janeiro e Santos..............................
Belém, Recife e Bahia.................................
Maceió, Vitória, Paranaguá e Rio Grande
Manaus, São Luis, Parnaíba, Aracaju, S.
Francisco, Florianópolis, Pelotas. Pôrto
Alegre e Niterói...........................................
e) Portos marítimos ou de navegação
internacional lacustre ou fluvial, habilitados
com Mesas de Renda, Alfândegas,
inclusive Tutóia...........................................

30
14
8
4

2

PERCENTAGENS E TAXAS
3ª
1. Fretamento. Pago pelo proprietário ou
consignatário ou agente das embarcações
e agenciado exclusivamente pelo corretor
de navio sôbre o valor dos fretes................ 2%
2 Engajamento de carga. Pago pelo
proprietário
ou
consignatário
das
embarcações ou agentes e agenciado
exclusivamente pelo corretor de navio 3%
sôbre o valor do frete..................................
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3. Agenciamento
de
seguro
marítimo, sôbre o valor do
prêmio.......................................
4. Contratos (Certidões de) até um
mês, por certidão......................
5. Depois de um mês, por
certidão.....................................
6. Para dar entrada ou saída na
Alfândega e Capitania dos
Portos
ou
dessembaraçar
embarcações:

15.
10%
25,00
50,00

16.
17

18.

(Por operação):
até 200 toneladas......................

100,00

de 201 até 400 toneladas..........
de 401 até 700 toneladas..........
de 701 até 1.000 toneladas.......
de mais de 1.000 toneladas......
7. Por serviços fora das horas de
expediente, por hora ...............
8. Manifestos (traduções dos)
Pagos
pelos
proprietários,
consignatários ou agentes de
embarcações:
1 página.......................................
2 páginas .....................................
página excedente............................
9. Manifestos (cópia de) Pago
pelo
proprietário
ou
consignatário ou agentes de
embarcações, por página .....
10. Lista
de
sobressalentes
(tradução de) Pago pelo
proprietário, consignatátário
ou agente de embarcações:
por unidade .....................................
11. Lista
de
inflamáveis
(confecção de):
por unidade......................................
12. Têrmo de depósito de
inflamáveis, por unidade e
local .......................................
13. Certidões
consulares
(tradução de) por página........
(Mínimo por tradução de certidão)
14. Pelo
despacho
das
embarcações
nos
Consulados:
Pago
pela
proprietário ou agente ou
consignatário
das
embarcações por Consulado

180,00
250,00
400,00
450,00
100,00

20,00
25,00
10,00

3,00

100,00
100,00
50,00
30,00
100,00

250,00

Vistorias (processo de) por
500,00
embarcação)...............................
Agenciamento e instruções do
processo de arqueação, por
arqueação................................... 1.000,00
Mediação na compra e venda de
embarcações
dividida
a
corretagem entre o comprador
pelo valor da embarcação...........
1/2%
Contrato de fretamento (depósito
de) e engajamento de carga feito
diretamente pelos exportadores
(pago pelo proprietário agente,
ou
consignatário
das
embarcações sôbre o valor do
frete. (Art. 23)..............................
0,25%
4ª

Emolumentos da Inspetoria da
Alfândega a serem, cobrados em
estampilhas:
1. Certidão verbo ad verbum de
qualquer documento arquivado,
referente aos corretores de navio
2. Arquivamento
de
qualquer
documento ou livro......................
3. Registro de comunicação de
exercício de agencias de navios..
4. Registros de comunicação de
exercício de agências de navios..
5. Termo de compromisso de
corretor
de
aprovação
e
nomeação dos propostos............
6. Portarias de licença.....................
7. Petições de arquivamento de
livros e papéis.............................
8 Buscas nos livros au papéis
arquivados:
De mais de 6 meses até um ano.......
De um ano até 10 anos.....................
De mais de 10 anos..........................
Se não fôr indicado o ano:................
Até 50 anos......................................
De mais de 50 anos..........................

Cr$
3,00
7,50
7,50
7,50

5,00
5,00
5,00
3,00
15,00
25,00
50,00
150,00

Notas:
1. – Os emolumentos e corretagens, devidos
aos corretores nas operações e serviços de grande e
peque-
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na cabotagem, serão cobrados na rarão de 50%.
2. – A cobrança da espécie assinalada se
fará por lauda de papel de 0,33m de comprimento
por 0,22m de largura.
A imprimir.
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso
autógrafo do Projeto de Lei nº 1.014, de 1948,
que concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras para um navio,
adquirido pelo Sr. Pedro Leite Carneiro.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevado aprêço
e distinta consideração.
Rio, em 15 de outubro de 1948. – Ara Leão,
4º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 415, de 1948
Concede isenção de direitos de importação
e demais taxas aduaneiras para um navio,
adquirido pelo Sr. Pedro Leite Carneiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras, para um
navio que se denominava "Hope" adquirido pelo
cidadão Pedro Leite Carneiro.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir
Senhor Primeiro Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a
Vossa Excelência, para os devidos fins, o
incluso autógrafo do Projeto-to de Lei nº 946
A, de 1948, que abre, pelo Ministério
da Agricultura, o crédito especial de Cr$
1.450,00, para pagamento de gratificação de
magistério ao Professor Catedrático Valdemar R.
Lages.
Aproveito a oportunidade para reiterar a
Vossa Excelência os meus protestos de elevado
aprêço e distinta consideração.
Rio, em 15 de outubro de 1918 – Munhoz
da Rocha, 1º Secretário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 416, de 1948
Abre, pelo Ministério da Agricultura, o crédito
especial de Cr$ 1.450,00, para pagamento de
gratificação de magistério ao Professor Catedrático
Valdemar R. Lages.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministério da Agricultura, o credito especial de Cr$
1.450,00 (mil quatrocentos e cinqüenta cruzeiros), para
pagamento de gratificação de magistério a que faz justo o
Professor Catedrático, Padrão M, da Escola de
Agronomia "Eliseu Maciel", Valdemar Ramos R. Lages,
no período de 3 de novembro a 31 de dezembro de 1947.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrária.
A imprimir
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins o incluso autógrafo do
Projeto de Lei nº 998-A, de 1848, que autoriza a
abertura, pelo Ministério da Educação e Saúde, do
crédito especial de Cr$ 14.400,00, para atender a
pagamento de gratificação de magistério do Professor
Hildebrando de Matos.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevado aprêço e
distinta consideração.
Rio, em 19 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 417, de 1948
Autoriza a abertura, pelo Ministério da Educação
e Saúde, do crédito especial de Cr$ 14.400,00, para
atender a pagamento de gratificação de magistério ao
Professor Hildebrando de Matos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o
crédito especial de Cr$ 14,400,00 (quatorze mil
e quatrocentos cruzeiros), para atender ao
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pagamento de gratificação de magistério, relativa ao
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 1946,
conforme dispõe o Decreto-lei nº 3.895, de 21 de
dezembro de 1940, modificado pelo Decreto-lei nº
8.315, de 7 de dezembro de 1945, concedida a
Hildebrando da Matos, Professor (Desenho
Ornamental – E. I., Cuiabá – D. E. I.), padrão J, do
Quadro Permanente do Ministério da Educação e
Saúde.
Art. 2º Esta lei entrara em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 588-B, de 1948, que concede
isenção de direitos de importação, impôsto de
consumo e demais taxas aduaneiras, exceto as de
previdência social e de estatística, aos maquinismos
e materiais destinados às instalações das fábricas
para industrialização de plantas taníferas.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevada estima e
distinta consideração.
Rio, 19 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha – 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 418, de 1948
Concede isenção de direitos de importação,
impôsto de consumo e demais taxas aduaneiras,
exceto as de previdência social e de estatística, aos
maquinismos e materiais destinados às instalações das
fábricas para industrialização de plantas taníferas.
O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º – E' concedida isenção de direitos de
importação, impôsto de consumo e taxas aduaneiras,
exceto as de previdência social e de estatística, aos
maquinismos, aparelhos e materiais destinados às
instalações das fábricas para industrialização de
plantas taníferas, desembarcados, a partir de 1 de
janeiro de 1948.
Artigo 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
– Do Ministério da Fazenda.

Exmo. Sr. 2º Secretário do Senado Federal:
Em referência ao ofício nº 291, de 23
de março último, com o qual Vossa Ex.ª
transmitiu cópia do requerimento nº 38, de
1948, em que o Sr. Senador Francisco Gallotti,
solicita esclarecimentos sôbre a dívida pública
interna da União, tenho a honra de passar às
mãos de V. Ex.ª, por cópia, as informações
prestadas a respeito pela Contadoria Geral da
República.
Reiteiro a V. Ex.ª os protestos da minha alta
estima e distinta consideração.
Em 20 de Outubro de 1948. – Ovídio de
Abreu. – Ministro interino da Fazenda.
Requerimento de informações número 38, de
1948, do Senado Federal.
1. O montante da Dívida Pública Interna.
Resposta:
A dívida pública interna montou, ao encerrarse o exercício de 1947, em Cr$ 10,083.227.542,40,
a saber:
Apólices..................................
Obrigações.............................

Cr$
4.666.633.900,00
5.396.593.642,40
10.063.227.542,40

2. Em quanto montam as obrigações anuais
de juros correspondentes a tal dívida;
Resposta:
Os juros correspondentes à dívida interna
variam de acôrdo com o resultado das operações
de crédito, em cada exercício. Assim o orçamento
consignava:
No exercício de 1947
Apólices.....................................
Obrigações................................

Cr$
229.848.590,00
326.949.410,00
556.798.000,00

No exercício de 1948:
Apólices....................................
Obrigações................................

241.212.440,00
328.732.560,00
569.945.000,00
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3. Se tais obrigações se acham com o
pagamento em dia;
Reposta:
Segundo
informes
da
Caixa
de
Amortizações, aquelas obrigações se acham
em dia, com exceção das referentes aos títulos
emitidos nos têrmos do Decreto-lei nº 9.870, de
14 de setembro de 1946, para os quais o Poder
Executivo já foi autorizado a abrir o respectivo
crédito pela Lei nº 376, de 10 de setembro de
1948.
Telegrama:
Senado Federal – A comissão promotora
da "Semana da Democracia", a fim de
comemorar com o mais elevado espírito cívico
a data da reconquista democratica, tem a
subida honra de apelar para essa egrégia Casa,
no sentido de contar com o necessário e
inestimável apoio do Senado às solenidades e
atos momemorativos, com a iniciativa do alto
sentido de que os eminentes Senadores se
dignem tomar, bem como a solidariedade
efetiva aos atos e solenidades que serão
realizados em todo o Brasil, em homenagem à
data que marca a recuperação democrática, de
nossa gloriosa pátria. Atenciosos cumprimentos
As. Ministro José Linhares, presidente de
honra, Ministro Lafaiete de Andrada, Dr.
Edmundo de Miranda Jordão, Ministro Afrânio
Costa, Ministro Geraldo Bezerra de Menezes,
Desembargador Saboia Lima, Drs. Odilon
de Andrade, Odilon Braga, Pedro Calmon,
Luiz Gallotti, Heraldo Teixeira Valadão,
Arnaldo Medeiros da Fonseca, Aloisio de
Castro, Raul David Sanson, Hortêncio Lopes,
José Carlos de Macedo Soares, Otávio Reis de
Catanhede Almeida, Herbet Moses, Antônio
Carneiro Leão, Eduardo Castro Rebêlo,
Euvaldo Lodi, Alfredo Monteiro, Ariosto Pinto,
Eduardo Perdeneiras, Alcides Lima, Ari
de Azevedo Franco, Solano da Cunha,
Francisco de Oliveira Passos, Otávio da Rocha
Miranda, Ari de Almeida e Silva, Targino
Ribeiro, Maurício Oppert da Silva, J. J.
Fernandes
Couto,
Oscar
da
Cunha,

Juvenal Murtinho Nobre, João Borges Filho e Antônio
Ribeiro Franca Filho.
São lidos e vão a imprimir os seguintes pareceres:
PARECER
Nº 1.172, de 1948
Da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio,
sôbre o Memorial nº 3, de 1948.
Relator – Senador Maynard Gomes.
O presente processo refere-se a uma sugestão
encaminhada ao Excelentíssimo Sr. Presidente da
República para a melhor solução para o caso do petróleo
nacional.
Como já tinha sido essa solução dada em recente
Mensagem do Senhor Presidente da República ao
Congresso, somos pelo arquivamento do processo.
Sala das Comissões, em 19 de outubro de 1948. –
Maynard Gomes, Presidente e Relator. – Novaes Filho,
Walter Franco – Sá Tinoco.
PARECER
Nº 1.173, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 1948.
Relator – Senador Aloysio de Carvalho.
O Projeto de Lei da Câmara, número 132, de 1948,
concede isenção de direitos de importação e demais
taxas aduaneiras, inclusive imposto de consumo, para
162 caixas contendo peças de vidro de laboratórios,
estufas, porcelanas e outros materiais, importados da
América do Norte, pelo Governo de São Paulo, e
destinados à Escola Politécnica daquêle Estado, de sua
propriedade e administração.
Tais isenções independem de autorização
legislativa, para cada caso, visto o dispôsto no art. 31, nº 5
letra a, vedando à.União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios lançar impôsto sôbre bens, rendas e
serviços uns dos outros. Mas o Senado, constantemente
solicitado por projetos dessa natureza, encaminhados
pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados, e aí
aprovados, tem entendido também aprová-los.
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Ressalvando, assim o nosso ponto de
PARECER
vista, nada temos a opor à aprovação do presente
projeto.
Nº 1.175, de 1948
Sala das Comissões, em 23 de setembro de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Aloysio de
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
Carvalho. Relator. – Augusto Meira. – Filinto Müller. o Projeto de Lei da Câmara nº 261, de 1948.
– Waldemar Pedrosa. – Ferreira de Souza. – Arthur
Relator – Senador Ferreira de Souza.
Santos.
A isenção de direitos de importação e demais
PARECER
taxas alfandegárias para 100 toneladas de mármore
italiano, importados pelo Superior dos Padres
Nº 1.174, de 1948
Capuchinhos desta capital, destinados ao alta-mór
da Igreja de São Sebastião, nada ter de
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de inconstitucional ou mesmo de injurídico.
Lei da Câmara número 132, de 1948.
No mérito, sôbre o qual deverá pornunciar-se
a Comissão de Finanças nenhum argumento lhe
Relator – Senador Rodolpho de Miranda.
opõe esta Comissão de Constituição e Justiça, por
Em Mensagem de 13 de agôsto de 1947, o Sr. ser a Igreja em causa oficialmente considerada
Presidente da República encaminhou à Câmara dos monumento nacional.
Deputados a Exposição de Motivos nº 1.027, do Sr.
Sala das Comissões, em 13 de setembro de
Ministro da Fazenda justificando a necessidade da 1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
isenção de direitos de importação e demais taxas Ferreira de Souza, Relator. – Etelvino Lins. – Filinto
aduaneiras, inclusive impôsto de consumo para 162 Müller, pela constitucionalidade. – Arthur Santos. –
volumes com o pêso legal de 2.148.670 quilos, Olavo Oliveira. – Lúcio Corrêa.
contendo peças de porcelana, e outros materiais,
procedentes dos Estados Unidos da América do
PARECER
Norte e destinados à Escola Politécnica do Estado
de São Paulo.
Nº 1.176, de 1948
A Comissão de Constituição e Justiça do
Senado, apreciando o assunto abjeto da presente
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
preposição que concedeu a isenção solicitada pelo Lei da Câmara nº 261, de 1948.
Govêrno do Estado de São Paulo, opinou pela sua
aprovação, ressalvando, porém, o seu ponto de vista
Relator – Senador Andrade Ramos.
segundo o qual ''tais isenções de impostos
A Proposição nº 261, dêste Senado refere-se
independem de autorização legislativa", em face do ao Projeto de Lei nº 259-B, de 1948, que concede
que dispõe a Constituição Federal em seu art. 31, isenção de direitos para 10 toneladas de mármore
inciso V, letra a, que veda, expressamente, à União, importadas da Itália pelo Superior dos Padres
Estados e Municípios tributar bens, rendas e serviços Capuchinhos do Rio de Janeiro.
uns dos outros.
Tal material é para a Igreja de São Sebastião
Atendendo a que a concessão de favores do Rio de Janeiro, sede de Paróquia e destinada a
dessa natureza vem logrando aprovação desta mesma para obra artística. A Igreja dos Capuchinhos
Comissão, e coerente, portanto, com a nossa é um dos mais antigos templos do Brasil. E', também
manifestação em processos idênticos, opinamos Monumento Nacional, onde repousam as cinzas de
favoràvelmente ao Projeto de Lei em exame, sob nº Estácio de Sá e o mármore assim importado é
132-48.
destinado ao Altar-Mór da Igreja, obra, conforme as
Sala das Comissões, em 19 de setembro de informações, sendo primorosas vira enriquecer o
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. Rodolpho de nosso patrimônio artístico.
Miranda, Relator. – Santos Neves. – Alfredo Neves.
Assim,
pois,
somos
de
parecer
– Andrade Ramos. – Durval Cruz. – Alvaro Adolpho. que a Comissão de Finanças do Senado
se manifeste favorável ao respectivo pro– José Américo.
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jeto de lei vindo da Câmara dos Srs. Deputados.
Sala das Comissões, em 19 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Andrade Ramos,
Relator. – Durval Cruz. – José Américo. – Salgado
Filho, com restrições. – Santos Neves. – Alfredo
Neves, com restrições. – Apolonio Sales. – Rodolpho
de Miranda.

Somos de parecer que a Comissão de
Finanças do Senado opine favoravelmente.
Sala das Comissões, em 19 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Andrade Ramos,
Relator. – Durval Cruz. – Alfredo Neves. – Salgado
Filho. – Santos Neves. – Apolônio Sales. – Rodolpho
de Miranda. – Alvaro Adolpho. – José Americo.

PARECER

PARECER

Nº 1.177, de 1948

Nº 1.179, de 1948

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara n° 312, de 1948.
o Projeto de Lei da Câmara nº 300 de 1948.
Relator: Senador Arthur Santos.
O Projeto de Lei da Câmara dos Deputados,
n° 487-B de 1948, autoriza a abertura do
crédito especial de Cr$ 3.625,00 para ocorrer ao
pagamento de diferença de vencimentos a um
Diretor de Serviço da Secretaria daquela Casa do
Congresso Nacional, Sr. Agenor Homem de
Carvalho.
A douta Comissão de Finanças dirá de meritis,
já que não padece a proposição de vício maior.
Sala das Comissões, em 13 de setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
Arthur Santos, Relator. – Olavo Oliveira. – Lúcio
Corrêa. – Vergniaud Wanderley. – Fillinto Müller. –
Ferreira de Souza. – Etelvino Lins.
PARECER
Nº 1.178, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara, nº 312, de 1948.
Relator – Sr. Andrade Ramos.
A Proposição nº 312, de 1948, dêste Senado
Federal é concernente ao Projeto de Lei da Câmara
nº 487-B, de 1948, que autoriza a abertura ao
Congresso Nacioanl do crédito especial de Cr$
3.625,00 para ocorrer ao pagamento da diferença de
vencimentos a um Diretor de Serviço da Secretaria
da Câmara dos Deputados.
O projeto de lei foi organizado pela Mesa da
Câmara devidamente justificado.

O Projeto de Lei da Câmara, número 300 de
1948 visa a conceder isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras, inclusive a
de previdência social, para material importado pela
Prefeitura de Niterói, por intermédio da firma
"Comércio e Indústria Induco S. A.", e destinado ao
Hospital Municipal daquela entidade.
A isenção para ser concedida precisa de lei do
Congresso, visto haver sido a importação do material
em causa, feita por firma particular. Segundo informa
o Prefeito de Niterói em ofício nº 580, de 16 de
setembro de 1947, a aludida firma serviu, tão
sòmente, de intermediária da Municipalidade.
Trata-se, no caso, de costumeiro expediente
adotado por Estado e Municípios que, não dispondo
de organização comercial, valeu-se da intermediação
de firmas, idôneas para importarem material de que
necessitam.
A isenção é de ser concedida mas sem a
amplitude que lhe dá o Projeto. De fato não é licito
ao Congresso dispor da chamada "taxa de
previdência" visto tratar-se de tributação que tem fim
especial e não pertence à União.
Assim opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nº 300, de 1948, com a seguinte emenda:
Ao art. 1º:
Suprima-se a expressão "inclusive a da
previdência social".
Sala das Comissões, em 13 de setembro de
1948, – Waldemar Pedrosa; Vice-Presidente. –
Filinto Müller, Relator, – Arthur Santos. – Olavo
Oliveira. – Ferreira de Souza, com restrições. – Lúcio
Corrêa, – Etelvino Lins.

– 633 –
PARECER

PARECER

Nº 1.180, de 1948

Nº 1.181, de 1948

Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
de Lei da Câmara nº 300, de 1948.
Projeto de Lei da Câmara nº 327, de 1948.
Relator – Sr. Alfredo Neves.
A proposição da Câmara dos Deputados nº
300 de 1948, concede isenção de direitos para
oito elevadores "Shepard", com a marca "Induco",
importados pela Prefeitura de Niterói, por
intermédio da firma Comércio e Indústria S. A.
Destinam-se os mesmos ao hospital municipal,
em construção a concluir-se brevemente
destinado, principalmente ao serviço de pronto
socorro. Será um dos maiores hospitais do
Estado do Rio com capacidade para 400
internados acometidos de moléstia de tôda as
especialidades, salvo às infecto-contagiosa e
psiquiátrica, para os quais estado já possui
nosocômio próprios.
Sôbre
o
projeto,
a
Comissão
de
Constituição e Justiça já se manifestou
favoravelmente, salientando que "se trata no
caso, de costumeiro expediente adotado por
Estados e Municípios que, não dispondo de
organização comercial vale-se de intermediação
de firmas idôneas para importarem material de
que necessitam".
Salienta ainda o, ilustre relator na
Comissão de Constituição e Justiça que "a
isenção para ser concedida precisa de lei do
Congresso, visto haver sido a importação do
material em causa feita por firma particular".
O parecer em referência é favorável à
concessão da isenção, mas sem a amplitude que
lhe da o projeto. Por isso, apresenta emenda,
suprimindo a expressão: – Inclusive a da taxa de
previdência".
Pelo expôsto, somos também pela
aprovação da proposição da Câmara dos
Deputados, ora em exame.
Sala das Comissões, 19 de outubro de
1948, –
Ivo d'Aquino, Presidente. Alfredo –
Neves; Relator. – Durval Cruz. – Apolônio Sales.
– com restrições quanto à taxa de previdência,
que não deve ser dispensada. – Salgado Filho,
com restrição pela existência de similar nacional.
– Rodolpho de Miranda.– Alvaro Adolpho. – José
Americo.

Relator: Sr. Vergniaud Wanderley.
Aprovado pela Câmara dos Deputados, veio o
presente projeto da autoria do Sr. Ferreira Lima e outros,
criando na cidade de Carpina em Pernambuco, um
Hospital Sanatório para tuberculosos e ampliando o
Hospital Osvaldo Cruz em Recife. E' ocioso falar da
necessidade de um hospital dessa natureza em
Pernambuco, onde a tuberculose ceifa anualmente
centenas de vidas a ponto de se classificar em
segundo lugar no País, como coeficiente de mortalidade
por essa moléstia. Entretanto devemos considerar
aqui os nossos aplausos pela escolha do local
onde vai ser instalado o referido Hospital: a cidade de
Carpina de clima saudável e possuidora como
é do conhecimento público de tôdas as condições de
higiene.
Nada temos a alegar contra a constitucionalidade
do projeto, somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 17 de agôsto de .1948.
– Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. – Vergniaud
Wanderley, Relator. – Etelvino Lins. – Arthur Santos. –
Lúcio Corrêa. – Olavo Oliveira. – Filinto Müller.
PARECER
Nº 1.182, de 1948
Da Comissão de Saúde, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara n° 237, de 1948.
Relator: Sr. Pedro Ludovico.
Há pouco tempo tivemos oportunidade de relatar
um projeto, vindo da Câmara dos Deputados, sôbre a
obrigatoriedade da abreugrafia no torax, e, hoje, nos veio
às mãos, para o mesmo fim, da mesma procedência, um
projeto criando um Hospital Sanatório para tuberculosos
na cidade de Carpina, em Pernambuco, e ampliando o
Hospital Osvaldo Cruz em Recife.
Constitui um motivo de prazer para nós sempre
que nos aparece êsses projetos de lei para que sôbre os
mesmos emitamos a nossa opinião.
O
Brasil
está
tão
necesitado
de
providências
que
combatam
intensivamente
a
peste
branca
que
impiedosa-
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mente ceifa a visa de seus filhos, que qualquer
medida criteriosa destinada a amparar os nossos
patrícios contra esse terrível mal deve ter, da nossa
parte, uma acolhida favorável.
A construção de hospitais sanatórios para
tuberculosos devia ser feita pelo Govêrno Federal,
pelo menos, em tôdos as capitais dos estados.
E' até incrível que haja capitais que ainda não
os possuam!.
Cabe ao legislador sanar essa lacuna,
aprovando os projetos como êste, que é, no
momento, motivo do nosso parecer.
Somos, pois, pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 27 de agôsto de
1948. – Hamilton Nogueira, Presidente. – Pedro
Ludovico, Relator. – Levindo Coelho. – Roberto
Glasser. – Pereira Moacyr.

próprios planos, tanto mais que sairão de suas
próprias verbas os recursos indispensáveis a
execução das obras do novo nosocômio e ampliação
do Hospital Osvaldo Cruz.
Recife é uma das cidades onde a cifra
referente a mortalidade por tuberculose é das mais
alarmantes, oferecendo a média quinquenal – 1943 –
1947 de 427,17 óbitos por 100.000 habitantes. Ainda
é em Pernambuco que as taxas de mortalidade, em
geral, atingem a níveis impressionantes, por isso que
se vem mantendo nêste últimos anos quase que no
mesmo número estatístico demográfico.
A cidade de Carpina, localizada num planalto é
das que oferece melhores condições climáticas para
um hospital destinado ao tratamento da tuberculose,
não sendo demais repetir que esta doença é das
mais curáveis, quando diagnósticada nas suas
primeiras manifestações. De modo que é de todo
razoável que se proporcione ao grande Estado do
PARECER
Norte meios que lhe permitam um melhor combate
às endemias que o assolam.
Nº 1.183, de 1948
Ante o expôsto, somos pela aprovação da
Prego:ação nº 237, de 1948, nos termos em que se
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de nos apresenta.
Sala das Comissões, em 19 de outubro de
Lei da Câmara nº 237 de 1948.
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Alfredo Neves,
Relator Sr. Alfredo Neves.
Relator, – Salgado Filho. – Durval Cruz. – Apolônio
A proposição da Câmara dos Deputados nº Sales. – Santos Neves. – Rodolpho de Miranda. –
237, de 1948, autoriza á criação de um Hospital Alvaro Adolpho. – José Americo.
Sanatório para tuberculosos na cidade de Carpina e
a ampliação do Hospital Osvaldo Cruz também para
PARECER
tuberculosos, sediado em Recife, ambos no Estado
de Pernambuco.
Nº 1.184 – de 1948
O combate a tuberculose é anseio
generalizado, tais são as conseqüências da sua
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
infestação em tôdas as camadas sociais.
o Projeto de Lei da Câmara nº 265, de 1948.
Qualquer iniciativa que vise amparar de
qualquer modo os portadores da bacilose de Koch
Relator: Sr. Olavo Oliveira.
merece simpatias. Dai a importância e o acolhimento
1) O Ilustre Deputado Bayard Lima apresentou
que nos merece a aprovação da Câmara dos à Câmara dos Deputados o projeto que tomou o
Deputados, ora em exame. E' certo que o número 672 de 1947, concedendo isenção de
Departamento Nacional de Tuberculose tem um direitos e demais taxas aduaneiras ao produto
plano de assistência aos portadores da peste branca Fenotiazina, empregado na defesa sanitária dos
a ser executado nos diversos Estados em rebanhos nacionais.
colaboração com as respectivas Secretarias de
2) Na justificação do projeto, explica o seu
'Saúde Pública; Mas, no caso do projeto, trata-se autor tratar-se de produto sem similar nacional eficaz
mais de uma sugestão, por isso que autoriza o Poder no uso como anti-helmíntico de indiscutível valor
Executivo a promover a criação de um Hospital terapêutico.
Sanatório para tuberculosos, o que permitirá o
3) Ouvido a respeito, concordou com a medida
Departamento
Nacional
de
Tuberculose
a o Ministro da Agricultura.
examinar o assunto e dar-lhe uma solução
4) o projeto respeita os princípios
justa e equitativa, enquadrando-o nos seus constitucionais.
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5) Sôbre o seu mérito deve ser ouvida a
Comissão de Finanças.
Sala das Comissões, em 8 de outubro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
Olavo Oliveira, Relator. – Vergniaud Wanderley. –
Lúcio Corréa. – Arthur Santos. – Filinto Müller
Eeltevino Lins.
PARECER
Nº 1.185, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 265 de 1948
Relator: Sr. Alfredo Neves.
A proposição da Câmara dos Deputados nº
265, de 1948, isenta de direitos aduaneiros o produto
denominado "Fenotiazina".
A proposição não se originou de mensagem
do Poder Executivo. Entretanto, sôbre o assunto foi
ouvido o Ministério da Agricultura, que se manifestou
favoràvelmente sôbre a isenção sugerida, dizendo
que "sendo a Fenotiazina atualmente de largo
emprêgo na veterinária pelas suas propriedades antihelminticas, é, sem dúvida, de grande importância na
profilaxia das verminoses às quais se atribue a
quebra do rendimento da pecuária em várias regiões
no País.
Assim, facilitar a importação de um produto de
comprovada eficácia no combate às verminoses dos
suínos e dos ruminantes de sorte que o mesmo
possa ser adquirido por preço mais acessível,
representa, inegavelmente medida de grande
alcance para a pecuária nacional uma vez que virá
concorrer para maior eficiência das medidas de
profilaxia das endo-parasitoses causadoras de
elevadas baixas anuais em nossos rebanhos".
E' para considerar-se que êsse produto está
sujeito a uma taxa ad valorem de 25% o que lhe
encarece grandemente o custo. Aliás o seu valor no
combate às parasitas dos animais é, de há muito,
proclamado. O próprio Poder Público já o havia
reconhecido, tanto assim que o isentou de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras pelo Decretolei nº 800, de 24 de fevereiro de 1938, mas o fez
sòmente
quando
adquirido
pelos
próprios
interessados.
Acontece,
porém,
que
a
importação
direta
de
qualquer
produto
torna-se quase impossível, pelas dificuldades de
tôda ordem com que se depararam os
criadores,
principalmente
o
pequeno
cria-

dor, que constitui aliás, a grande maioria. Por sua
vêz, as Secretarias de Agricultura dos Estados e o
próprio Ministério da Agricultura quando vendem a
varejo o produto fazem-no geralmente já manipulado
por laboratórios particulares, o que concorre para o
encarecimento dêsse antihelminticas que precisa ser
adquirido pelo menor preço possível, tal a
importância da sua utilização pelos criadores na
profilaxia das parasitoses dos ruminantes e suínos.
Ademais,
a
proposição
amplia
o
favor
aduaneiro, para atender, sobretudo, ao objetivo do
decreto-lei que isentou de impostos e taxas
aduaneiras a "Fenotiazina", com o fim precípuo de
tornar o produto mais acessível também aos
pequenos criadoras.
Diante do expôsto, somos pela aprovação da
providência legislativa proposta pela outra Casa do
Congresso.
Sala das Comissões, em 19 de outubro
de 1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. –
Alfredo Neves, Relator. – Durval. Cruz. – Santos
Neves. – Salgado Filho. – Apolônio Sales. –
Rodolpho de Miranda. – Alvaro Adolpho. – José
Americo.
PARECER
Nº 1.186, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 335, de 1948.
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.
A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto
de Lei nº 335, de 1948 que autoriza o
Poder Executivo a conceder isenção de direitos
aduaneiros, impôsto de consumo e taxas salvo a de
previdência
social,
para
aparelhagem
que
discrimina,
importada
pelo
"Instituto
de
Roentgenologia Ltda."
O projeto visa a favorecer uma firma
particular. Tratando-se de exceção às disposições da
Lei nº 300 que regula o assunto, só por via
de lei poderá ser concedida. A Câmara dos
Deputados tomou em consideração a circunstância
de não estarmos, no Brasil, devidamente aparelhado
para a luta contra o câncer sendo, assim,
conveniente incentivar as iniciativas particulares. Por
outro lado informou o autor do Projeto, na
sua
justificação,
ser
intenção
dos
proprietários do Instituto dispensar tratamento
gratuito a indigentes.
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Em face do exposto opinamos pela
aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, em 30 de setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente e
Relator.
–
Arthur
Santos,
pela
constitucionalidade. – Etelvino Lins, pela
constitucionalidade. – Lúcio Corrêa, pela
constitucionalidade. – Augusto Meira. – Ferreira
de Souza pela constitucionalidade. – Aloysio de
Carvalho, pela Constitucionalidade. – Olavo
Oliveira.

tífica e eficientemente aos cancerosos, por que,
entre outras vantagens, com ela teremos elementos
seguros e idôneos para melhor aquilatar de sua
incidência em nosso País. Ademais, dentre as
causas determinantes da insegurança do diagnóstico
e conseqüente deficiência de tratamento dos
cancerosos, encontra-se, não há dúvida, a
deficiência numérica de institutos especializados,
que não se mantem sobretudo, pelo custo elevado
da aparelhagem.
A isenção que se pretende dar à aparelhagem
importada pelo Instituto de Roentgenologia, de Belo
PARECER
Horizonte, é um favor que se justifica dentro do
próprio espírito humanitário que levou o Govêrno a
Nº 1.187, de 1948
criar o Instituto Nacional do Câncer.
Somos, por isso, pela aprovação da
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto proposição em aprêço.
Sala das Comissões, em 19 de outubro de
de Lei da Câmara número 335-1948.
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Alfredo Neves,
Relator – Sr. Alfredo Neves.
Relator. – Apolônio Sales. – Salgado Filho. – Santos
A proposição da Câmara dos Deputados nº Neves. – Rodolpho de Miranda – Alvaro Adolpho. –
335, de 1948, autoriza o Poder Executivo a José Américo – Durval Cruz.
conceder isenção de direitos e taxas aduaneiras
para a aparelhagem destinada ao diagnóstico e
PARECER
tratamento do câncer, importada pelo Instituto de
Roentgenologia, sediado em Belo Horizonte.
Nº 1.188 – 1948
A proposição, que não teve origem em
mensagem
do
Govêrno,
especifica
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
detalhadamente
quais
as
unidades
de o Projeto de Lei da Câmara nº 344, de 1948.
radioterapia ou de raios X a serem favorecidas
com esta providência legislativa, resguardando,
Relator: Sr. Augusto Meira.
dêsse modo, perfeitamente os interêsses do
O projeto em exame tem por objeto uma
erário público.
isenção de impostos para diversas mercadorias
O Decreto-lei nº 3.643, de 23 de setembro importadas pela fundação Alvares Penteado.
de 1941, instituiu o Serviço Nacional do Câncer, Conquanto êsse pedido de isenção de impostos
com a finalidade de organizar orientar e controlar estejam tomando um caráter de generalidade pouco
em todo território nacional as atividades que recomendável não há motivo para não atender a
visem, de qualquer modo, o combate a essa solicitação da dita escola.
entidade
mórbida.
Várias
sociedades
e
Nada há de inconstitucional no projeto, que
organizações cientificas têm sido incorporadas a assim pode ser aprovado.
Campanha Nacional e, em conseqüências, vêm
Sala das Comissões, em 30 de setembro de
recebendo subvenções e orientação do Serviço 1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
Nacional do Câncer, o que importa na convicção Augusto Meira, Relator. – Arthur Santos, pela
de que os poderes públicos bem compreenderam constitucionalidade. – Etelvino Lins. – Lúcio Corrêa.
a importância e a complexidade do problema em – Olavo Oliveira. – Ferreira de Souza, pela
nosso País. Mais que isso, a necessidade de constitucionalidade.
providências oficiais que estipulem as iniciativas
privadas no combate ao câncer, que se
PARECER
desenvolve insidiosamente, em todos os meios
sociais em escala ascendente como estão a
Nº .1198 – 1948
evidenciar
os
algarismos
elevados
das
nossas
estatísticas
demográfica-sanitárias,
Da Comissão de Finanças sôbre O, Projeto de
apesar
da
precariedade
dos
meios
de Lei da Câmara número 344, de 1948.
diagnóstico dessa doença nos nossos centros
de
assistência
médico-social.
De
modo
Relator Sr. Rodolpho de Miranda.
que não se deve regatear favores a
O Projeto de Lei nº 344-48, da Câmara
quantos se proponham a assistir cien- dos
Deputados,
refere-se
a
uma
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isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras, exclusive a de previdência social, para
um quadro do afamado pintor Renoir, datado de
1882, um quadro do célebre pintor Edgar Degas,
datado de 1880, e cinco lambris de alto valor
artístico e histórico, importados pela "Fundação
Alvares Penteado", com sede na cidade de São
Paulo.
A concessão de favores dessa natureza só é
admissivel
em
casos
especialíssimos
e
perfeitamente justificáveis, à solicitação de uma
instituição de como o presente.
Tratando-se, realmente, de atender à
solicitação de uma instituição de reconhecida
utilidade pública, criada pelo benemérito brasileiro
Armando Alvares Penteado, que legou grande parte
de sua vultosa fortuna para a constituição dessa
Fundação, destinada a disseminar o ensino
universitario em nosso País e a elevar o nível
cultural
e
artístico
do
nosso
povo,
opinamos favoravelmente à aprovação do presente
Projeto.
Sala das Comissões, em 19 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Rodolpho de
Miranda, Relator. – Alvaro Adolpho. – Andrade
Ramos. – José Américo. – Salgado Filho. – Santos
Neves. – Alfredo Neves. – Apolonio Sales.
PARECER
Nº 1.190, de 1948
..Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 399, de 1948.
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho.
O Projeto da Câmara dos Deputados, nº 33948, estende aos bens e serviços da Companhia
Nacional de Navegação Costeira, Incorporada no
patrimônio nacional pelo Decreto-lei nº 9.521, de 26
de julho de 1946, a isenção de impostos, taxas e
contribuições de que goza a Sociedade Anônima de
Navegação Lloyd Brasileiro ex-vi do dispôsto na Lei
nº 520, de 10 de abril de 1937.
Do ponto de vista constitucional, a única
objeção a fazer seria da desnecessidade do projeto,
uma vez que a Companhia Nacional de Navegação
Costeira é, hoje patrimônio da União, e os bens da
União estão isentos de tributação, por fôrça da
Constituição, independente de lei expressa, para
casos gerais ou concretos,
Somos, assim pela aprovação do projeto.

Sala das Comissões, em de setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
Aloysio de Carvalho, Relator. – Augusto Meira. –
Lúcio Corrêa. – Olavo Oliveira. – Etelvino Lins. –
Arthur Santos. – Ferreira de Souza.
PARECER
Nº 1.191, de 1948
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 339, de 1948.
Relator – Sr. Santos Neves
Inúmeras vêzes tem sido esta Comissão
chamada a se pronunciar sôbre projetos de lei
originados, mesmo de mensagens do Executivo,
concedendo a isenção de impostos e taxas
aduaneiras para matériais importados pela
Companhia Nacional de Navegação Costeira,
apesar de já incorporada essa emprêsa, pelo
Decreto-lei nº 9.521, de 26 de janeiro de 1946, no
Patrimônio Nacional.
Muito embora surja sempre entre nós e se
renove também em plenário a invariável objeção da
desnecessidade de tais projetos em face de
dispositivo claro e insofismável da Constituição em
vigor, o Senado os tem acolhido e aprovado sempre
para não criar maior impecilho ao desembaraço das
mercadorias na Alfândega, de vez que o Ministério
da Fazenda continua a julgar indispensável o
pronunciamento prévio do Congresso nessa
matéria.
A solução prática para dirimir, de vez, essa
controvérsia está, a nosso ver, consubstanciada no
Projeto de Lei nº 764-A, de 1948, que ora
relatamos, de iniciativa da Câmara dos Deputados e
pelo qual "os bens e serviços da Companhia
Nacional de Navegação Costeira ficarão isentos de
impostos, taxas e contribuições, nos têrmos do
disposto na Lei 420, de 10 de abril de 1937, que
estabeleceu essa concessão em favor da
Sociedade
Anônima
de
Navegação
Lloyd
Brasileiro".
De fato o Decreto-lei nº 9.521, de 26 de julho
de 1946, que considerou de interêsse para a
economia e defesa nacional entre outros bens do
espólio Henrique Lage o acêrvo da Companhia
Nacional de Navegação Costeira, incorporando-a no
Patrimônio Nacional, deveria conter um dispositivo
que lhe conferisse regime fiscal idêntico ao que
usufrui o Lloyd Brasileiro, como entidade semelhan-
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tes que passaram a ser, em suas relações jurídicas
com a União.
Assim pensando, somos pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 19 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Santos Neves,
Relator. – Durval Cruz. – Salgado Filho. – Alfredo
Neves. – Rodolpho de Miranda. – Alvaro Adolpho. –
José Bonifácio.– Apolônio Sales.
PARECER
Nº 1.192, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 1948.
Relator – Sen. Etelvino Lins.
Pelo Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de
1948, é mantida a decisão do Tribunal de Contas,
denegatória do registro da escritura para efetivação
da desapropriação de terreno situado no lugar
"Parque Olinda", nas adjacências da Base Aérea de
Fortaleza, no Ceará, em que figuram Maria
Antonieta Mendes Machado como outorgante
vendedora e a União como outorgada compradora.
O caso está perfeitamente esclarecido no
parecer da Comissão de Tomada de Contas da
Câmara dos Deputados.
Pela aprovação.
Sala das Comissões, em 30 de setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
Etelvino Lins, Relator. – Olavo Oliveira. – Lúcio
Corrêa. – Augusto Meira. – Aloysio de Carvalho. –
Ferreira de Souza. – Arthur Santos.
PARECER
Nº 1.193, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 33, de 1948.
Relator – Sr. José Américo.
O Tribunal de Contas recusou registro ao
contrato de compra e venda que tornava efetiva a
desapropriação do terreno situado nas adjacências
da Base Aérea de Fortaleza, entre D. Maria
Antonieta Mendes Machado e a União, apoiado nos
seguintes fundamentos:
a) por ter perdido a vigência o crédito por
onde deveria correr a despesa;
b) por não ter sido observado o artigo
775
do
Regulamento
Geral
do

Código de Contabilidade Pública, quanto à
exigência da cláusula expressa de que só entra em
vigor o contrato depois de registrado;
c) por falta de publicação do contrato, nos
têrmos do art. 25, § 3º da Lei Orgânica do Tribunal;
d) por não estar legalmente a certidão da
transferência no Registro de Imóveis, uma vez que
falta a assinatura do Oficial do Registro dêsse
documento;
e) por não estar feita a prova do pagamento
do prêço da aquisição;
f) por não terem sido transcritas na escritura
as quitações dos impostos e taxas, como exige o
art. 1.137 do Código Civil.
Estamos de acôrdo com o Projeto da Câmara
dos Deputados que reconhece a procedência dêsse
fundamentos.
Sala das Comissões, em 19 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – José Américo,
Relator. – Durval Cruz. – Salgado Filho. – Santos
Neves. – Apolônio Sales. – Alvaro Adolpho –
Rodolpho de Miranda
PARECER
Nº 1.194, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 351, de 1948.
Relator: Sen. Filinto Müller.
Pelo Projeto de Lei nº 351, de 1948, da
Câmara dos Deputados "e concedida isenção de
direitos de importação e demais taxas aduaneiras,
taxa de previdência social e impôsto de consumo,
para dez quilos de streptomicina adquiridas
pela Fundação Benjamin Guimarães, de Belo
Horizonte".
Trata-se de proporcionar àquela benemérita
instituição um favor merecido em face dos serviços
que presta aos pobres da Capital mineira.
Destina-se a estreptomicina ao socorro de
vitimas da tuberculose. Basta esta finalidade para
justificar plenamente e excepção a ser aberta à lei
que regula as isenções.
O Projeto foi iniciado na Câmara dos
Deputados e contra sua juridicidade nada há a
articular.
Não é possível, no entretanto, conceder-se
isenção da chamada taxa de previdência social.
Esta tem sido a acertada orientação do Senado. A
taxa de previdência social tem destinação própria,
prevista em lei, e não é lícito a União dispor daquilo
que não lhe pertence.
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Em tais condições opina a Comissão de
Constituição e Justiça pela aprovação do Projeto nº
351, de 1948, com a seguinte emenda:
Emenda ao art. 1 º : Suprima-se a expressão:
"taxa de previdência social".
Sala das Comissões em de outubro de 1948.
– Waldemar Pedrosa, Presidente. – Filinto Müller,
Relator – Etelvino Lins. – Vergniaud Wanderley. –
Aloysio de Carvalho. – Lúcio Corrêa. – Ferreira
de Souza.
PARECER
Nº 1.195, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto
de Lei da Câmara número 351, de 1948.
Relator: Senador Santos Neves.
Reconhecendo os relevantes serviços
prestados pela benemérita Fundação Benjamim
Guimarães aos tuberculosos pobres do Estado de
Minas Gerais, a Câmara dos Deputados aprovou o
Projeto de Lei nº 149-A dêste ano, de autoria do
nobre parlamentar Gustavo Capanema, concedendo
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras inclusive a taxa de previdência social,
para dez quilos de "Streptomicina" por ela
importados.
A douta Comissão de Constituição e Justiça
do Senado confirmando orientação já por nós
invariàvelmente seguida, em casos semelhantes
pronunciou-se favoràvelmente ao projeto com a
única ressalva de uma emenda suprimindo dos
favores concedidos a taxa de previdência social, por
ter ela destinação própria, já prevista em lei.
Idêntico procedimento deve-ser adotado por
esta Comissão. Pela nossa tarifa aduaneira, êsse
precioso produto medicinal que tão eficiente se tem
mostrado no tratamento de certas e determinadas
lesões provocadas pelo bacilo de Koch paga direitos
Cr$ 6,50 por grama, taxa adicional de 10% e mais
sêlos de consumo no valor aproximado de Cr$ 2,00,
o que corresponde a cêrca de Cr$ 92.000,00 para os
10 quilos importados pela Fundação Benjamim
Guimarães sem contar a taxa de previdência
calculada em Cr$ 5.000,00, comissão do
despachante e outras pequenas despesas de
armazenagem.
A isenção é justa porque o medicamento
se
destina
ao
emprêgo
gratuito

em doentes desprotegidos e indigentes, dentro dos
filantrópicos
propósitos
daquela
benemérita
Fundação. E mais ainda porque, ao que estamos
informados, considerando os magnificos resultados
terapêuticos desse prodigioso medicamento já está
o próprio Govêrno estudando a possibilidade de
isentá-lo em caráter geral, do pagamento dos
direitos aduaneiros.
Pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 19 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Santos Neves,
Relator. – Salgado Filho. – Apolônio Sales. – Durval
Cruz. – Alfredo Neves. – Rodolpho de Miranda. –
Alvaro Adolpho. – José Américo.
PARECER
Nº 1.196, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 31 de 1948.
Relator: Sen. Attilio Vivacua.
1. O presente Projeto de Lei aprova nos
termos do art. 7º § 1º da Constituição Federal a
decisão do Tribunal de Contas, de 8 de julho de
1947, que negou registro à rescisão do contrato
firmado a 23 de dezembro de 1944, entre à Divisão
de Obras do Departamento de Administração do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores e a firma
Lauro Henrique & Cia., para execução de obras de
ampliação da "Casa Materna Melo Matos"
considerado prorrogado por tempo idêntico ao da
paralisação dos serviços, o prazo para conclusão
das mesmas.
O Tribunal de Contas na citada decisão de 8
de julho de 1947 reconsiderou sua decisão de 19 de
agôsto do mesmo ano, na qual resolvera deixar de
apontar a prorrogação do prazo do aludido contrato,
inpõe-se a conclusão das obras da benemérita
instituição – Casa Materna Melo Matos – com
as quais já foram gastos Cr$ 1.530.000,00 e
para cuja ultimação bastam Cr$ 325.877,10
existentes em depósito e escriturados em restos a
pagar.
O Tribunal de Contas concluiu que a firma
contratante não poderia fugir às suas obrigações.
Registrado embora sob reserva, seu contrato
tornou-se ato jurídico perfeito e acabado, como
opinou a Comissão de Tomadas de Contas da
Câmara dos Deputados, na conformidade do pare-
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cer de seu ilustre relator o Deputado Aloisio
Ferreira.
Isto pôsto, a Comissão de Constituição e
Justiça opina pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões em 30 de setembro de
1948. – Attilio Vivaqua, Presidente e Relator. –
Waldemar Pedrosa. – Augusto Meira. – Lúcio
Corrêa. – Arthur Santos. – Olavo Oliveira. – Ferreira
de Souza Etelvino Lins.
PARECER
Nº 1.197, de 1948
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto do
Decreto Legislativo nº 31, de 1948.
Relator: Sr. José Américo.
Resolveu o Ministério da Justiça rescindir o
contrato celebrado com a firma Lauro Henrique &
Cia. para a execução das obras de ampliação da
Casa Maternal Melo Matos.
Na forma do art. 169, do Regulamento do
Código de Contabilidade Pública, foi submetido
esse ato ao exame do Tribunal de Contas aliás
desacompanhado do respectivo têrmo.
Em cumprimento da diligência ordenada, foi
essa peça afinal junta ao processo, verificando-se,
então, que não se revestia ela das necessárias
formalidades nem do fundamento legal.
Alegava-se que os contratantes não estavam
autorizados a executar as obras em andamento por
não terem a seu serviço técnicos especializados,
conforme exige o dispôsto no art. 31 do Decreto-lei
nº 6.620 de 10 de janeiro de 1946 que assim
estabeleceu.
"São nulos de pleno direito os contratos
referentes a qualquer ramo da engenharia ou da
arquitetura, inclusive a elaboração de projeto,
direção ou execução das obras respectivas, quando
firmados por entidade pública ou particular com
pessoa física não habilitada legalmente a exercer no
País a profissão de engenheiro ou de arquiteto, ou
com pessoa jurídica não habilitada legalmente a
executar serviço de engenharia ou arquitetura".
Entretanto o contrato celebrado em data
anterior à vigência dessa legislação, já consituia,
depois de registrado, um ato jurídico perfeito e
acabado.
Não é só esta a questão. Apurou-se, além
de tudo, que o prazo fixado para a execução
das obras já estava esgotado. Tendo o contrato
sido registrado a 13 de julho de 1945 e devendo

ser cumprido no prazo de 120 dias teria êsse de
terminar a 18 de fevereiro de 1946.
Seria êste o fundamento da decisão que não
o argüido que é improcedente e ilegal.
Verifica-se ainda que não foi o têrmo
aprovado pela autoridade competente que era o
Ministro da Justiça, nem consta ter sido pago o sêlo
devido.
Por essas razões recusou o Tribunal de
Contas registro ao têrmo de decisão, merecendo
por isso ser aprovado o projeto de decreto
legislativo.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1948.
Ivo d'Aquino Presidente. – José Américo, Relator. –
Durval Cruz. – Alfredo Neves. – Salgado Filho. –
Santos Neves. – Rodolpho de Miranda. – Alvaro
Adolpho.
PARECER
Nº 1.199 de 1948
Da Comissão de Agricultura, Indústria e
Comércio, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 189,
de 1948.
Relator: Senador Novaes Filho.
O Projeto de Lei nº 139, de 1948, concede
isenção de impôsto para importação de sacos já
usados no nosso País para venda de produtos no
estrangeiro. Há fases em que realmente o nosso
comércio se debate em meio a difícil aquisição de
sacarias para entrega de produtos agrícolas ao
comércio nacional e à exportação.
E daí tem resultado prejuízos às nossas
classes produtoras.
As tarifas protecionistas até certo ponto são
defensáveis, protejem e desenvolvem indústrias que
dão trabalho e aumentam nossas riquezas. Algumas
vezes, porém, ditas tarifas servem para permitir que
diante a escassez do artigo assim manufaturado
haja elevação exagerada do seu prêço no País, o
que dá lugar a lucros exagerados em detrimento da
produção e do consumo. O ideal para certos
fabricantes é que em nenhuma hipótese o produto
similar possa ter entrada no País.
Convém salientar que os sacos importados,
de conformidade com o projeto em tela; sòmente
servirão para o movimento interno da lavoura, onde
se consome grande quantidade. Os sacos novos é
que se destinam a artigos de exportação e são
marcados de acordo com as exigências
estabelecidas.
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Para justificar o favor pleiteado ainda poderia
referir-me a atos dos Govêrnos da India e do
Paquistão, impedindo a saída da juta.E não vejo
inconveniente em que se permita a reentrada de
sacos já servidos, com a exportação de mercadorias
nossas.
Com o que não estou de acôrdo e a isenção
para uma firma individual. Aliás, o próprio Ministro da
Fazenda, o que é muito de estranhar, encaminhou a
solicitação da mesma, mas, por simples aviso,
esquivando-se de dar os motivos que justificassem o
pedido.
A meu ver o Congresso, que deve ser
parcimonioso, e muito vigilante ao conceder
semelhantes favores, deve sempre evitar que sejam
feitos a firmas particulares. Entendo certa a medida
em aprêço, porém, quando destinada às Secretaria
de Agricultura dos Estados produtores ou aos órgãos
das classes rurais. No primeiro caso como no
segundo, o favor seria distribuído, pelo menos nos
ficaria essa presunção, com espírito de equidade
através de serviços públicos ou de organizações de
destino e sentido coletivo.
Pelo expôsto, sou de parecer que a Comissão
de Agricultura, Indústria e Comércio não deve negar
a medida, mas apenas modificar a maneira de
concedê-la. Assim para evitar que amanhã a falta de
importação dos sacos citados venha a acarretar
obstáculos, embaraços ou mesmo prejuízos à
pronta, colocação que os produtos, agrícolas devem
ter no mercado consumidor, sou de parecer que a
Comissão deve propor o seguinte Projeto
substitutivo;
“O Congresso Nacional decreto:
Art. 1º – E’ o Poder Legislativo autorizado a
conceder isenção de direitos de importação para
1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) sacos de
junta, usados, de retôrno ao País quando
consignados a órgãos de classe agrícola dos
Estados produtores ou às Secretarias de Agricultura
dos mesmos.
Parágrafo único. – A importação a que se
refere êsse artigo, vigorará pelo prazo de um ano, a
partir da data de sua publicação e será, concedida a
critério do Govêrno a um ou mais dos requerentes
citados.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Comissões, em 19 de outubro de
1948. – Maynard Gomes, Presidente. – Novaes
Filho, Relator. – Walter Franco. – Sá Tinoco.

PARECER
Nº 1.198 de 1948
Da Comissão de Redação de Leis.
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 30 de 1948.
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.
A Comissão de Redação apresenta, em fl.
anexa, a redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 30 de 1948.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 15
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Waldemar Pedrosa, Relator. – Ribeiro Gonçalves.
– Augusto Meira. – Cícero de Vasconcelos.
ANEXO AO PARECER Nº 1.199 DE 1948
Redação final do
Legislativo, nº 30, de 1948.

Projeto

de

Decreto

O Congresso Nacional decreta, nos têrmos do
art. 77, § 1º, da Constituição, e eu, Nereu Ramos
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 30 – 1948
Art. 1º E’ o Tribunal de Contas autorizado a
registrar o contrato celebrado em 24 de fevereiro de
1948, entre o Ministério da Aeronáutica e Charles
Ingram Stanton e pelo qual êste desempenhará no
Instituto Tecnológico de Aeronáutica as funções de
professor de Operação e Contrôle de Aerovias.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PARECER
Nº 1.200, de 1948
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO DE LEIS
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
321, de 1948.
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.
A Comissão apresenta a redação final (fls.
anexa) do Projeto de Lei número 321, de 1948,
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 15
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Waldemar Pedrosa, Relator. – Augusto Meira. –
Cicero de Vasconcelos. – Ribeiro Gonçalves.
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ANEXO AO PARECER Nº 1.200, DE 1948

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Passará o nome de Joaquim Marques
Lisboa a figurar, em caráter permanente, no
Almanaque da Marinha e no Boletim mensal, com o
pôsto de Almirante.
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Iniciação Agrícola para órfãos menores e
desamparados, ficando a doação sem efeito se as
obras de instalação não se iniciarem dentro de um
ano, contado da data da escritura ou se no fim de
cinco anos, contados da mesma data, não estiver à
Escola em pleno funcionamento.
Art. 3º No caso de dissolução ou extinção da
Sociedade Miguel Couto dos Amigos do Estudante o
terreno doado reverterá ao Patrimônio da União,
independente de indenização por benfeitorias de
qualquer natureza nele executadas.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.

PARECER

PARECER

Nº 1.201, de 1948

Nº 1.202, de 1948

Da Comissão de Redação de Leis

Da Comissão de Redação de Leis

Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
321, de 1948.

Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
186, de 1948.

Redação final do Projeto de Lei do Senado nº
32, de 1948.

Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.
A Comissão junta à êste (fls. anexa) a redação
final do Projeto de Lei da Câmara nº 186, de 1948,
aprovado pelo Senado.
Sala de Comissão de Redação de Leis, em 15
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Waldemar Pedrosa, Relator. – Augusto Meira. –
Cícero de Vasconcelos. – Ribeiro Gonçalves.

Relator: Sr. Cícero de Vasconcelos.
A Comissão apresenta, (fls. anexa) a redação
final do Projeto de Lei nº 32, de 1948, de iniciativa do
Senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 20
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Cícero de Vasconcelos, Relator. – Waldemar
Pedrosa. – Augusto Meira. – Ribeiro Gonçalves.

ANEXO AO PARECER Nº 1.201 DE 1948

ANEXO AO PARECER Nº 1.202, DE 1948

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a
doar, por intermédio do Ministério da Agricultura,
à Sociedade Miguel Couto dos Amigos do
Estudante, de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso, em terreno com 40 (quarenta) hectares, à
margem da Estrada de Ferro e pertencente
à Fazenda Experimental de Criação de Campo
Grande, da Divisão de Fomento da Produção
Animal, do Departamento Nacional da Produção
Animal.
Parágrafo único. Êsse terreno será demarcado
pela administração da Fazenda Experimental de
Criação de Campo Grande.
Art. 2º O terreno será doado a fim de que
nêle
se
instale
uma
Escola
de

Redação final do Projeto de Lei do Senado nº
32, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ concedido à Sociedade Brasileira de
Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal o auxílio de
Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros)
para custear as despesas do 5º Congresso Brasileiro
de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, que se
deverá reunir na Capital da República em outubro do
corrente ano.
Art. 2º O Poder Executivo abrirá, pelo
Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial
necessário para a execução desta lei.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
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PARECER
Nº 1.203 de 1948
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO DE LEIS
Redação final da emenda de redação ao
Projeto de Lei da Câmara nº 213, de 1948.
Relator: Sr. Ribeiro Gonçalves.
A Comissão submete ao Senado a redação
final da emenda de redação (anexo nº 1) ao Projeto
de Lei da Câmara nº 213, de 1948.
No anexo nº 2, a Comissão apresenta a
redação final do projeto, incluída a emenda aludida.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 15 de
outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente, –
Ribeiro Gonçalves, Relator. – Waldemar Pedrosa. –
Augusto Meira. – Cícero de Vasconcelos.
ANEXO Nº 1 AO PARECER
Nº 1.203, de 1948
Redação final da emenda de redação do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 213, de
1948.
Ao art. 1º:
Onde está:
“Para o exercício de 1948”.
Diga-se:
“Para o exercício de 1949”.
ANEXO Nº 2 AO PARECER
Nº 1.203 – 1948
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
213, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A taxa sôbre kw, criada pelo artigo 2º
do Decreto-lei número 2.281, de 5 de junho de 1940,
é fixada, para o exercício de 1949, em Cr$ 10,00
(dez cruzeiros), correspondendo 50% (cinqüenta por
cento) do seu valor à cota de utilização.
Parágrafo único – A cobrança da taxa
efeutar-se-á em duas prestações nos meses de
agôsto e dezembro.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Terminado o prazo de pauta para emendas,
perante a Mesa, vai às Co-

missões competentes o Projeto de Lei da Câmara nº
404, de 1948.
Não há oradores inscritos.
O SR. DARIO CARDOSO (Pela ordem): –
Peço a V. Ex.ª consulte à Casa sobre se dispensa
o interstício regimental a fim de constar da
Ordem do Dia da próxima sessão a votação
da Proposição nº 251, de 1947, que dispõe sôbre os
funcionários
interinos
e
extranumerários
beneficiados pelo artigo 23 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
O SR. PRESIDENTE: – Vou submeter a votos
o requerimento que acaba de formular o Sr. Senador
Dario Cardoso, no sentido de ser incluída na Ordem
do Dio de amanhã a votação da Proposição nº 251,
de 1948.
Os Senhores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. ARTHUR SANTOS (*): – Sr.
Presidente, a respeito do prounciamento do
Senado sôbre o projeto que dava a denominação
de
"Ministros"
aos
juízes
do
Tribunal
Superior Eleitoral, recebi de um dos juízes
daquela Corte que mais honram a magistratura
brasileira e cujo nome declino com simpatia
e respeito, o Sr. Desembargador Sabóia Lima,
que alia a condição de Desembargador do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal à de juiz do Tribunal
Superior Eleitoral, a seguinte carta:
“Exmo. Sr. Senador Arthur Santos.
Respeitosas saudações.
Permita
o
eminente
Senador
que
apresente os meus sinceros aplausos ao seu
discurso e ao seu voto negando, em face da
Constituição, o título de “Ministros” aos juízes do
Tribunal Superior Eleitoral.
Participando do T. S. E., como representante
do Tribunal de Justiça, jamais desejei, nem aceitei, o
titulo de “Ministro” e mostrei-me contrário ao projeto
ora rejeitado.
“Juiz há 30 anos, procurando desempenhar o
meu cargo, com dignidade e dedicação embora sem
brilho, encerro a minha car__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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reira no honroso pôsto de presidente do Tribunal de
Justiça no fim dêste ano, não almejando outro título
que o de Juiz, que considero dos mais honrosos...
O SR. FERREIRA DE SOUSA: – Sua Ex.ª sempre
desempenhou suas funções com muito brilho: trata-se
de um dos nossos mais notáveis e completos juízes.
O SR. ALFREDO NEVES: – Apoiado; é um dos
juízes mais integros.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Perfeitamente.
O SR. ARTHUR SANTOS: – ... “quando, quem o
exerce, tem consciência das suas responsabilidades.
Peço vênia também para declarar que jamais
estive em nenhuma das Casas do Congresso Nacional,
pleiteando favores, não me tendo dirigido a qualquer,
congressista a propósito do aumento dos vencimentos
da magistratura, tendo porém, pleiteado providências
no interêsse geral da administração da Justiça, como
fiz referente aos projetos do Tribunal sôbre a reforma
da Secretaria do Tribunal e da organização judiciária,
e, recentemente, no memorial que enviei referente à
nomeação dos juízes de casamento para juízes
substitutos.
Rogo vênia ao eminente colega, a quem tanto
admiro pelas suas qualidades de homem público e juiz
emérito, para estas minhas palavras”.
Com respeito e estima, subscrevo-me colega
admirador.
a) A. Sabóia Lima.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Como vê, V. Ex.ª,
Sr. Presidente, julguei que esta carta devia constar dos
Anais do Senado, e, por isso, a trouxe ao
conhecimento dos eminentes colegas. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Sr. Presidente,
a Fedaração das Associações Comerciais do
Rio
Grande
do
Sul,
depois
de
uma
assentada
memorável
em
que
tomaram
parte
diversas
Associações
do
grande
Estado, dirigiu ao eminente Sr. Presidente do

Senado mensagem detalhada, pedindo ao Senado
por intermédio de S. Ex.ª providência contra
abusos
praticados
pelos
fiscais,
impondo
multas exageradas, e, muitas vêzes, indevidas
contra o operoso comércio do Estado do Rio Grande
do Sul.
Esta mensagem foi remetida à Comissão de
Justiça e a mim distribuída para relatar e examinar o
fato. Achando procedência na reclamação,
apresentei um projeto que está correndo os trâmites
legais nas diversas Comissões.
Sr. Presidente, vou ler a propósito uma carta
que recebi da cidade de Campos, e que vale a pena
ficar constando dos Anais desta Casa.
“Exmo. Sr. Senador Augusto Meira.
Saudações atenciosas.
Venho felicitar V. Ex.ª pela sua atitude contra
a voracidade dos fiscais federais que, na ânsia de
polpudas multas, estão praticando em todo o País
as
maiores
injustiças
contra
as
classes
trabalhadoras.
Conforme consta do editoral da “Fôlha do
Comércio”, e do “Correio da Manhã”, sou uma das
vítimas dêsses abutres do fisco. Combati na Itália
pela honra e integridade da nossa Pátria e agora a
recompensa que recebo é o assalto ao meu
patrimônio que, bem diminuto, pois outra coisa não
representa o auto de infração que foi lavrado contra
mim, quando o dever da fiscalização era me
orientar.
A conduta de V. Ex.ª evitando que os fiscais
participem das multas é a mais honesta e patriótica
pois êsses fiscais são, em nosso País, os únicos
funcionários que para cumprirem com os seus
deveres precisam dessas polpudas multas à custa
dos que trabalham honestamente.
O que o nosso Govêrno precisava era dar aos
contribuintes, vítimas dêsses assaltos, anistia fiscal,
marcando um prazo embora pequeno, para o
pagamento dos seus débitos com a Fazenda
Pública, com a exclusão dessas extorsivas multas
que, fatalmente, arrastarão os contribuintes à
falência, com maiores prejuízos para a Fazenda
Pública.
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Com os protestos de admiração pessoal,
subscrevo-me atenciosamente”.
O SR. LUCIO CORRÊA: – V . Exª permite
um aparte? (Assentimento do orador) – As multas
são extorsivas pela percentagem que a lei
estabelece ou pela ação dos fiscais?
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Êles não se
queixam, propriamente, de qualquer multa que,
honestamente, possa ser lançada. Queixam-se do
abuso dos fiscais, impondo multas violentas visando
cotas corretoras.
O SR. LUCIO CORRÊA: – A carta ataca
todos os fiscais, quando devia circunscrever-se ao
caso em espécie.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Meu nobre
colega, o assunto é de tal ordem e o abuso tão
generalizado no País que, mesmo antes da
revolução de 1930, quando deputado no meu
Estado, tive oportunidade de apresentar projeto de
lei extinguindo no Estado a participação nas multas
e outros abusos. O referido projeto que foi
sancionado pelo Govêrno estadual entrou a vigorar
e os abusos cessaram.
O abuso é generalizado conforme vou proválo a V. Ex.ª e está a exigir uma defesa generalizada
do comércio, escorchado e vilipendiado.
A pessoa a que me refiro participou da última
guerra e, ao regressar, procurou instalar pequena
indústria, no Estado do Rio. Qual não foi sua surpresa,
logo à primeira vista que o fiscal lhe fez sem nada inferir
e aconselhar ao ver-se multado em 14 mil cruzeiros.
No caso, trata-se de pessoa que começa a vida e
que, multado logo de inicio em 14 mil cruzeiros,
certamente perderá todo o estímulo para trabalhar.
A ocorrência foi divulgada pela "Fôlha do
Comércio", importante jornal que se publica na cidade
de Campos, em longo e substancioso artigo, no qual se
transcrevem vários tópicos insertos no “Correia da
Manhã”, conceituado órgão desta capital.
O artigo está concebido nos seguintes têrmos:
“A “Fôlha do Comércio” vem formando
na vanguarda das nossa imprensa no profligar
com as mais justas razões a conduta ile-

gal e até desumana de certos agentes
fiscais federais que na ânsia de se locupletarem com
polpudas multas, quando já estão aquinhoadas com
vultosos vencimentos, vão lavrando autos de
infração manifestamente injustos e muitos dos quais
têm a sua origem na falta do cumprimento do
dever desses funcionários que, sem nada
fiscalizarem anos e anos, aparecem de surpresa
única e exclusivamente para imporem multas
vultosíssimas.
E isso acontece quando a êsses funcionários
cabia o dever de, cumprindo as determinações do
próprio
Ministério
da
Fazenda,
instruirem
preliminarmente a contribuinte quanto ao pagamento
de impostos, até porque ao fisco não interessa
senão receber o que de fato e de direito é devido à
Fazenda Pública.
Essas considerações têm sua razão de ser
com o escandaloso fato passado em nosso
município com relação aos autos de infração
lavrados contra as nossas olarias.
Durante anos nêsses estabelecimentos
industriais não apareceu um único fiscal do
consumo. Pois bem, ultimamente lá surgiram
para, pode-se dizer, aniquilar essa indústria, tal o
volume de multas aplicadas pela voracidade da
fiscalização.
Dentre os multados se encontra a Olaria
Ribeiro, de cuja firma faz parte o nosso conterrâneo
Jair Lima Ribeiro um dos valorosos “pracinhas"
da nossa gloriosa Fôrça Expedicionária, tendo
sido lavrado o auto para o pagamento de Cr$
1.000,00 de impôsto e Cr$ 14.000,00 de
multa. Defendeu-se êle, não logrando amparo no
Sr, Delegado Fiscal de Niterói: e, assim,
recorreu para o Colendo 2º Conselho de
Contribuintes confiante que seja dado provimento ao
seu recurso. Ao fazê-lo, assim determinou a sua
defesa.
"Jamais poderia pensar ao partir para a
Itália, para a defesa da honra e integridade da minha
Pátria que ao regressar, sem pedir recompensa do
cumprimento do meu dever, sem solicitar em-
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prego do Govêrno, aplicando os meus pequenos
recursos na indústria, eu tivesse deixado de ser
devorado pelo Hitler para o ser pelo fisco dessa
mesma Pátria que defendi com o sacrifício de minha
própria vida”.
A repercussão dêsse fato está expressa neste
oportuno suelto de nossos colegas do “Correio da
Manhã”, publicados na sua edição de onte-ontem:
“O Fisco heróico” – “Foi assim: Jair Lima
Ribeiro, soldado, 1G – 315 – 151 da Fôrça
Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália, não
morreu em combate. Voltando ao seu país, nada
pediu em recompensa ou empregos. Foi para
Campos e instalou uma pequena indústria de tijolos
e telhas.
Estava trabalhando, quando lhe surgiu o
agente do fisco federal. Era a primeira vez que ali
aparecia. Sem considerar que é controvertida a
incidência do impôsto de consumo nos produtos de
olaria, o agente multou o contribuinte em Cr$
14.000,00. Exigiu igual quantia pelo tributo devido.
Nada explicou, nada orientou, como recomenda o
ministro da Fazenda.
O ex-soldado Jair Lima Ribeiro vai para o
executivo. Que jeito. Talvez lhe acabem com a
fábrica incipiente. O bravo agente do fisco não foi à
guerra, mas é bastante heróico para fazer com o
antigo pracinha o que Hitler e Mussolini não fizeram,
isto é, arruiná-lo e liquidá-lo...”
Os conceitos dos nossos colegas do “Correio
da Manhã” não podem deixar de merecer a atenção
do Colendo 2º Conselho de Contribuintes, pois, em
verdade a conduta da fiscalização em Campos está
tomando o aspecto de uma verdadeira extorsão pois
o que se procura não é precisamente fiscalizar, mas
sim lavrar autos de infrações, indistintamente,
quando com uma simples orientação ao contribuinte
êste cumpriria o seu dever para com a Fazenda
Pública.
Semelhante situação não pode, em absoluto
continuar, tornando-se indispensável uma medida

governamental pondo em paradeiro à voracidade
dêsses agentes fiscais que a esta hora se por um
lado estão se enriquecendo à custa das vultosas
multas, por outro lado estão impopularizando o
Govêrno da República e arruinando a Nação com o
aniquilamento daquêles que honestamente vêm
trabalhando no comércio, na indústria e na lavoura
como fôrças propulsoras do progresso nacional”.
Sr. Presidente, independente dêsse caso,
recebi a respeito telegrama do Rio Grande do Sul.
Como V. Ex.ª vê, as reclamações partem de todos
os pontos: de Barreto, em São Paulo; Rio Grande do
Sul, mais de 50 comunicados, e agora mais êste.
O SR. LÚCIO CORRÊA: – Não defendo
arbitrariedades, mas entendo que, administrativamente,
os êrros e os abusos podem ser corrigidos.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Apesar dos
têrmos desse despacho serem um pouco confusos,
vou tentar lê-lo: (Lê)
“No momento em que o fiscal do Impôsto de
Consumo Valter Toledo Pedido, exorbitando de suas
funções, retira o talonário de um estabelecimento
industrial sem deixar recibo, lavra autos de infrações
tumultáriamente polpudos vencimentos à custa de
quotas-partes de multas, congratula-se com o nobre
representante do povo, em virtude de sua atitude
desassombrada, apresentando projeto de abolição
de participação dos fiscais nas multas impostas aos
contribuintes, sem qualquer prévia explicação
dispositivos legais, constituindo verdadeira rendosa
indústria.
Oxalá
vossos
eminentes
pares
compreendam a necessidade de se acabar com o
revoltante privilégio. Cordiais saudações. Armênio
Sousa, Presidente, Manuel Pereira Júnior,
Secretário da Câmara de Comércio do Rio Grande
do Sul”.
Sr. Presidente, por si sós, artigo e telegramas
que acabo de ler demonstram que não se trata de
mal especial, local, mas generalizado no País. Os
fiscais abusam enormemente e prejudicam os
legítimos interêsses do tesouro.
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Há poucos dias, pessoa conceituada me
informou que um fiscal indo ao Pará e ao Amazonas,
de lá voltara com 1 milhão de cruzeiros, só de
quotas de multas ali aplicadas. E’ uma devastação.
E’ portanto, necessário que o Senado preste
atenção as queixas, para essas reclamações que
criam um ambiente intolerável no País, a fim de
minorar o sofrimento que se generaliza.
Não se compreende que um fiscal, que deve
ser homem devidamente escolhido pelos poderes
públicos, como os haverá certamente, precise de
participar nas multas que impõe, auferindo daí
vantagem que êle procura abusivamente aumentar
cada vez mais.
Trago êsses fatos ao conhecimento do
Senado e, oportunamente, quando o projeto vier ao
plenário, nesta Casa, terei ocasião de defender meu
ponto de vista em favor dos que sofrem. (Muito
bem; muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (*): – Sr.
Presidente, há pouco mais de 10 dias, o Senado
aprovou projeto oriundo da Câmara dos Deputados
abrindo o crédito especial de 16 milhões de
cruzeiros, para diversas obras na zona da Cachoeira
de Paulo Afonso.
Como relator da Comissão de Viação e Obras
Públicas, tive, para defender o projeto, de colher
elementos oficiais. Dirigi-me, então, ao Palácio do
Catete a fim de obté-los. Nessa ocasião me foi
afirmado que o hotel seria instalado no Estado de
Alagoas, no lugar chamado Limpo do Imperador,
enquanto o campo de aviação e o hospital seriam
constituídos em território baiano.
O ilustre Presidente da Comissão de Viação e
Obras Públicas do Senado, eminente Senador
Henrique de Novais, apresentou algumas objeções
ao projeto de lei, e, votando vencido meu parecer,
justificou as restrições que fazia. Debatida a matéria
em plenário, foi, afinal, o projeto aprovado.
Mais tarde o mesmo ilustre Presidente da
Comissão de Viação e Obras Públicas teve a
iniciativa de convidar os membros da Comissão para
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

uma visita ao local a fim de examinarem,
principalmente, sob o ponto de vista técnicos, vários
aspectos dos trabalhos que se desenvolvem na
Cachoeira de Paulo Afonso.
Antes, porém, da nossa, partida para aquêle
local – o que se deu na sexta-feira próxima passada,
com retôrno na segunda-feira desta semana – fui
aos escritórios da Companhia Hidro-Elétrica do Vale
do São Francisco e nessa visita, com grande
surpresa, mteirei-me de que o hotel não mais seria
construído no Limpo do Imperador e, sim, em
território baiano.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte? (Assentimento do orador)
Ouço com surpresa, e certamente também o
plenário que a Companhia Hidro-Elétrica do Vale do
S. Francisco prestou essa informação a V. Ex.ª. No
entanto, quando apresentei emenda suprimindo a
verba de cinco milhões de cruzeiros, no intuito de
aliviar o Tesouro pedi àquela Companhia que
estudasse devidamente o assunto e dali me
informaram que o Ministério da Educação é que
deveria fazê-lo. Recordando o caso, fico surpreso
com a declaração de V. Ex.ª de que a Companhia
Hidro-Elétrica do Vale do São Francisco interferiu na
localização do Hotel!
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Agradeço
o aparte de V. Ex.ª. Infelizmente o ilustre colega
labora em equívoco. A informação de que fôra o
Ministério da Educação através do seu órgão
técnico, que modificara a localização do hotel, e não
a Companhia eu a obtive na sede da própria
emprêsa.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Estou ouvindo
com tôda atenção a V. Ex.ª. Apenas fiquei surpreso
porque a Companhia prestou essa informação.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sr.
Presidente, ao visitarmos o local tivemos a
preocupação de saber onde seria localizado o hotel
no lado baiano. Conquanto não fôsse a primeira vez
que ali estivesse, visitei com outros colegas o local
chamado Limpo do Imperador. Eramos quatro
senadores, todos engenheiros.
Além de nós, outros ilustres engenheiros
faziam parte da nossa caravana: o Sr. Luís
Vieira, nome destacado da engenharia brasileira,
diretor por longos anos do Departamento de-
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Obras Contra a Sêca: os Srs. Técio Rodrigues
Sousa Leão, Agenor de Miranda, baiano.
Todos nós como os próprios engenheiros
da Companhia Hidro-Elétrica do São Francisco,
que já se encontravam, fomos acordes na
escolha do local para a construção do hotel: o
Limpo do Imperador, de onde se descortina a
majestosa Cachoeira de Paulo Afonso é o lugar
aconselhável, porque não havendo necessidade de
uma viagem de mais de dois quilômetros e de uma
ponte sôbre um dos braços da Cachoeira do Rio
Gongorra, como acontecerá se localizado no
território baiano.
Na qualidade de membro da Comissão
de Viação e Obras Públicas da Senado,
dirijo veemente apêlo a S. Ex.ª, o Sr. Ministro
da Educação no sentido de mandar proceder
a novos estudos sôbre a localização dêsse
hotel, cujo objetivo deve ser o turismo e
jamais hospedar os que trabalham nas obras de
Paulo Afonso.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte? (Assentimento do orador) –
Parece estranha a interferência da Companhia
Hidro-Elétrica; quanto à localização do hotel.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não houve
qualquer interferência da Companhia Hidro-Elétrica:
ela foi apenas órgão informativo, veículo das
notícias das providências tomadas pelo Sr. Ministro
da Educação.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS:
–
Estou acompanhando com interêsse o discurso de
V. Ex.ª. As informações foram colhidas na
Companhia.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Os
esclarecimentos foram obtidos na Companhia
Hidro-Elétrica; ali me disseram que fôra
o
engenheiro
adjunto
daquêle
Ministério
também baiano, quem determinou a mudança
do hotel do território alagoano para o baiano.
O SR. FRANCISCO GALLTTI: – Essa não
me foi proporcionada.
E’ o apêlo que faço ao Sr. Ministro da
Educação ilustre filho da Bahia – Estado já
contemplado por motivos de ordem técnica
com hospital e o Campo de Aviação – para
que conceda ao território alagoano à Cachoeira de
Paulo Afonso o direito de possuir um hotel de
turismo, de onde os brasileiros e estrangeiros que
nos visitam, possam contemplar a maravilhosa na-

tureza da nossa terra, como bem merece e é digna.
(Muito bem; muito bem).
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Ribeiro Gonçalves.
Etelvino Lins.
Olavo Oliveira.
Marcondes Filho.
Ismar de Góes.
Filinto Müller.
Pereira Pinto.
Walter Franco.
Vespasiano Martins (10).
Deixam de comparecer os Senhores Senadores:
Alvaro Maia.
Severiano Nunes.
Magalhães Barata.
Victorino Freire.
Fernandes Távora.
Pereira Moacyr.
Attilio Vivacqua.
Mello Vianna.
Bernardes Filho.
Pedro Ludovico.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho.
João Câmara (13).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente. (Pausa).
Mais nenehum Sr. Senador desejando usar
da palavra, passa-se à
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 172, de 1948, que abre, pelo Ministério da
Fazenda, créditos especiais para pagamento à
Viação Férrea Rio Grande do Sul, à Rêde Mineira de
Viação e à The Great Western of Brazil Ry, Co.
Ltda., respectivamente. (Pareceres favoráveis, sob
ns. 1.041, 1.042 e 1.143, respectivamente das
Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e
de Viação e Obras Públicas).
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Vai-se porceder à votação.
O Projeto de Lei da Câmara número 172, de
1948, continha alguns êrros de dactilografia, os
quais foram emendados após consulta àquela Casa
do Legislativo.
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Os Senhores que o aprovam,
conservar-se sentados. (Pausa).
E’ aprovado o seguinte

queiram

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 172, de 1948
Abre pelo Ministério da Fazenda, créditos
especiais para pagamento à Viação Férrea do Rio
Grande do Sul, à Rêde Mineira de Viação e a The
Great Western of Brazil Ry, Co. Ltda.,
respectivamente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, os seguintes créditos especiais:
a) de Cr$ 43.349.517,60 (quarenta e três
milhões, trezentos e quarenta e nove mil quinhentos
e dezessete cruzeiros e sessenta centavos), para
pagamento à Viação Férrea do Rio Grande do Sul
do débito constante do artigo seguinte e relativo aos
anos de 1941 e 1947;
b) de Cr$ 20.951.118,20 (vinte milhões,
novecentos e cinqüenta e um mil, trezentos e
dezoito cruzeiros e cinqüenta centavos), para
pagamento e indenização a Rêde Mineira de Viação
do débito constante do art. 6º e até as datas neste
mencionadas.
c) de Cr$ 2.647.588,80 (dois milhões, seiscentos
e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e oito
cruzeiros e oitenta centavos), para pagamento da The
Great Western of Brazil Py, Co. Ltda., pelos transportes
efetuados mediante requisições do Govêrno Federal,
até 31 de dezembro de 1947.
Art. 2º Os débitos a serem pagos à Viação
Férrea do Rio Grande do Sul são os seguintes:
a) Transporte por conta dos
diversos Ministérios..........................
b) Trabalhos e fornecimentos feitos
a batalhões
Ferroviários.......................................
c) Despesas realizadas nos ramais
de D. Pedrito – Santana do
Livramento e Santiago a S.
Luís....................................................
d) Deficit do tráfego da Estrada de
Ferro Jacuí........................................

Cr$
22.859.424,60
950.957,00

1.591.953,60
7.642.386,30

e) Reembolso das desdesas feitas
com o aparelhamento da E. Ferro
Jacuí..............................................
f) Estimativa das despesas com
as contas e transportoes em
andamento....................................

1.804.796,10
8.500.000,00

Art. 3º A liquidação dos débitos de que tratam
as alíneas b a e do artigo anterior só será realizada
após a apuração por uma comissão de tomada de
contas especial, das importâncias realmente
devidas.
Art. 4º As importâncias de que tratam as
alíneas a e f serão entregues ao Govêrno do Estado
do Rio Grande do Sul, arrendatário da Viação Férrea
do Rio Grande do Sul e lançadas a débitos desta na
escrita patrimonial, como adiantamento a ser
indenizado com os transportes no período de 1941 a
1947.
Art. 2º Para os fins indicados no artigo
precedente, fica suspenso o pagamento, em
espécie das contas de transportes da Viação
Férrea do Rio Grande do Sul, correspondentes
aos referidos anos de 1941 a 1947; escrituradas
pelas repartições pagadoras as respectivas
despesas a débito das verbas ou títulos próprios e
a crédito de Movimento de Fundos com a
Contadoria Central da República, que procederá a
necessária escrituração dos sistemas financeiro e
patrimonial.
Art. 6º Os débitos a serem pagos à Rêde
Mineira de Viação são os seguintes:
a)
de
Cr$
8.620.668,80
(oito milhões, seiscentos e vinte mil seiscentos
e sessenta e seis cruzeiros e oitenta centavos),
por transportes requisitados até 30 de junho de
1947;
b) Cr$ 12.330.451,70 (doze milhões,
trezentos e trinta mil, quatrocentos e cinqüenta e
um
cruzeiros
e
setenta
centavos),
por
despesas realizadas à conta de capital, a partir
de 1940 até 30 de junho de 1947, assim distribuídas:
1 – construção da linha Patrocínio
a Ouvidor.......................................
2 – serviços de eletrificação..........
3 – serviços de obras diversas......
4 – processos antigos (Aviso nº
858; de 23

Cr$
4.866.376,30
930.690,70
5.494.974,20
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de março de 1942, do Sr.
Ministro da Fazenda)...................

1.038.410,50

Art. 7º As importâncias de que tratam as
alíneas a e b do artigo anterior serão entregues ao
Govêrno do Estado de Minas Gerais, arrendatário da
Rêde Mineira de Viação.
Art. 8º Para os fins indicados no artigo
precedente fica suspenso o pagamento em espécie,
das contas de transportes da Rêde Mineira de
Viação e que foram apuradas pelo Departamento
Nacional de Estradas de Ferro no ato de tomada de
contas referente ao primeiro semestre de 1947.
Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação.
Art. 10º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Vai à comissão de
Redação o Projeto de Lei da Câmara nº 172, de
1948.
São, sem debate, aprovados, em discussão
única, os seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 151 de 1948
Acrescenta três parágrafos ao artigo 301 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 301 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1 de
maio de 1948 é acrescido dos seguintes parágrafos:
“§ O trabalho do sub-solo será permitido a
homens de dezoito a vinte um anos de idade
e munidos de autorização médica, observadas
as condições de robustez física, as regras de higiene
e segurança do trabalho e a proibição de não
realizarem tarefas tais como: tiradores de rocha
com
alavancas,
broqueiros,
choqueiros,
miuçalheiros, carreiros, feitores, trabalho nas turmas
de escoamento e ventilação e acionadores de
guindaste, sem o prévio estágio de preparo
profissional”.
“§ 2º Os alunos das escolas de aprendizagem de
mineração, durante o curso e depois de habilitados com-

a carta de ofício, não se acham incluídos na
proibição de que trata o parágrafo anterior”.
“§ 3º Os menores de dezesseis a dezoito
anos, incompletos, estranhos às escolas de
aprendizagem, poderão a critério da autoridade
competente em higiene e segurança do trabalho,
ser aproveitados nos serviços auxiliares, na
superfície”.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 113 – 1948
Aprova o contrato, celebrado entre o
Ministério da Agricultura e Anísio Martins Maia e sua
mulher, para a construção em terras dêstes, de um
campo de irrigação, no Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Congresso Nacional autoriza o
Tribunal de Contas a registrar o têrmo de contrato
de cooperação celebrado entre o Govêrno Federal
por intermédio do Ministério da Agricultura e o Sr.
Anísio Martins Maia e sua mulher, D. Laura Santos
Maia, que regula a execução e pagamento das
obras necessárias a irrigação das terras de sua
propriedade, no município de Terezina, Estado do
Piauí, orçadas em Cr$ 330.000,00 (trezentos e trinta
mil cruzeiros).
O SR. PRESIDENTE: – Os projetos de lei da
Câmara ns. 151 e 113, de 1948, vão á Comissão de
Redação.
Discussão única do Veto parcial nº 49, de
1948, opôsto pelo Senhor Prefeito do Distrito
Federal ao Projeto nº 33, da Câmara dos
Vereadores, que altera as taxas previstas no artigo
19, letras D, E, F e G do Decreto-lei nº 153-37 e dá
outras providências. (Parecer nº 1.156, da Comissão
de Constituição e Justiça, pela aprovação do veto).
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Vai ser lido o projeto de lei municipal
parcialmente vetado.
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E' lido o seguinte:
PROJETO DE LEI
Nº 33, de 1948
Da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal
Art. 1º As taxas de 1%, 0,50% e 0,25%
previstas no artigo 19, letras d, e, f e g, do Decretolei nº 157-37 passam a ser respectivamente, de
1,50%, 1% e 0,50%.
Art. 2º – Sempre que o impôsto territorial
calculado sobre o valor venal de um terreno, excluído
o valor Ias edificações, fôr superior ao impôsto
predial sôbre as edificações existentes, a Prefeitura
cobrará apenas, e em caráter obrigatório, o impôsto
territorial.
Art. 3º – Esta lei terá vigência, a partir de
janeiro de 1949, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – O veto atinge o artigo
2º.
Vai-se proceder à votação.
Os Senhores que aprovam o veto nº 49,
opôsto pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal ao artigo
2º do Projeto nº 33, de 1948, da Câmara dos
Vereadores, queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Discussão única do Veto nº 50, de 1948,
opôsto pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal, ao
Projeto nº 124, da Câmara dos Vereadores, que
determina se denomine "Rua Embaixador Regis de
Oliveira" à atual ladeira do Russel (Parecer nº 1.157,
da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição
do veto).
O SR. ANDRADE RAMOS: – Sr. Presidente,
lastimo ocupar a atenção do Senado com um
assunto que me parece de mínima importância.
Estas constantes mudanças de nome dos
logradouros públicos não têm vantagens e, na
realidade, não são justificáveis. A Ladeira do Russel
traz, há longos ano, o nome da família que fêz
doação daquêles terrenos para abertura da rua e
formação da praça o mesmo nome, família essa que
tem fundas raízes no Brasil. A mudança dêste nome
para "Embaixador Regis de Oliveira" não traz
perece-nos vantagem alguma ao Distrito Federal; ao

contrário, será mais uma confusão de mudança
de endereços. O Embaixador Regis de Oliveira
bem merece, pelos relevantes serviços que
prestou ao País na diplomacia, ter seu nome
numa praça ou até rua melhor do que a
Ladeira do Russel. Conservando nesta o nome
tradicional de uma família que ainda hoje
possui altos representantes na nossa sociedade,
e mesmo juízes apenas mostramos nosso sentido
de só alterar, de só mudar quando necessário
ou vantajoso ao Distrito Federal.
Por conseqüência, a nosso ver o Senado
faria bem aprovando o veto do Sr. Prefeito,
que nos parece suficientemente justificado, em
que pese a respeitável e douta definição da
maioria da Comissão de Constituição e Justiça
e do seu emérito relator. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr.
Presidente, ouvi com tôda atenção o discurso
do meu distinto colega pelo Distrito Federal,
Senador Andrade Ramos, a quem muito prêso
e admiro Falou de acôrdo, em princípio.
O fato, porém, é que êste veto deixa de
ter razão de ser em face da atitude do
próprio Prefeito do Distrito Federal que quando
entende de mudar os nomes dos lograudouros
públicos não obedece ao princípio, que ora
serve de norma para os vetos. Ainda há pouco
tempo, S. Ex.ª mudou o nome da Rua Fonte
da Saudade para o de General Alcio Souto.
Justa homenagem ninguém contesta, mas
em flagrante detrimento de um nome tradicional.
Ainda anteontem trocou o nome de uma
Rua dos subúrbios para “Horácio Cartier”,
em
homenagem
ao
jornalista
ilustre,
há
pouco falecido. Ao Sr. Prefeito do Distrito
Federal, falta portanto autoridade para trocar a
tradição.
O SR. ANDRADE RAMOS: – E' com
justiça que V. Ex.ª censura esses atos, e
com isso concordo, pois as permutas não
ofereceu qualquer vantagem, e, ao contrário,
prejudicam o povo, que se sente embaraçado
para reconhecer a Rua com outro nome.
Se o Prefeito do Distrito Federal submetesse
à
nossa
apreciação
a
mudança
desses
nomes, solicitaria como agora, o faço que a
mudança se não realizasse.
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O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Concordo
com V. Ex.ª até certo ponto.
O SR. ANDRADE RAMOS: – O assunto,
porém, é de somenos importância.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O veto em
discussão não tem, pois, cabimento, visto que o
próprio Prefeito, em atos anteriores transgrediu as
normas que nêste veto lhe servem de fundamento.
Eis porque, Sr. Presidente, entendo que o
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pela
rejeição do veto deve ser aprovado. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Sr. Presidente,
sou relator do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça contrário ao veto opôsto pelo honrado
Prefeito do Distrito Federal ao projeto nº 124, da
Câmara dos Vereadores, que denomina "Rua
Embaixador Regis de Oliveira" a atual "Ladeira do
Russel".
S. Ex.ª alegando haver nomes ligados à
tradição da cidade, vetou o aludido projeto e
declarou:
"E'
assim
correspondendo
a
êsses
sentimentos, discordei da medida que mudara o
apelido da Estrada Velha da Tijuca, como agora
venho divergir quanto à idéia de dar outro nome à
Ladeira do Russel".
Nos têrmos da Lei Orgânica do Distrito
Federal, o veto do Prefeito às resoluções da Câmara
dos Vereadores só é permissível em dois casos:
quando o projeto de lei é inconstitucional; quando
atentar contra os interêsses da União ou do Distrito
Federal.
O modêlo da Lei Orgânica foi a Constituição
Federal, no art. 70, § 1º. No sistema constitucional
brasileiro, não é incondicional o direito de veto
opôsto pelo Presidente da República às decisões do
Congresso Nacional. Há que ser subordinado às
duas circunstância, aos dois elementos apontados
acima: ser o projeto de lei inconstitucional, ou
contrariar os interesses nacionais.
Não variou, nêsse ponto, a tradição
constitucional brasileira.
Quase com a mesma redação do preceito da
Carta de 1946, dispunham as Constituições de 1891
e de 1934.

Nêste passo, o legislador constituinte da
primeira República, acompanhado pelos de 1934 e
de 1946, não seguiram exatamente o modêlo norteamericano. Na Constituição norte-americana, o
Presidente
da
República
pode
vetar,
incondicionalmente, as resoluções do Congresso,
devolvendo-os com as suas razões ao conhecimento
do órgão legislativo.
Tem, assim, o veto, no regime constitucional
norte-americano, o sentido de provocar o reexame.A
matéria é devolvida pelo Poder Executivo com as
objeções, ao Legislativo, para que êste, em face das
considerações do Executivo, reexamine a questão,
reconsiderando, ou não, a sua resolução.
E' assim, também, no sistema constitucional
mexicano, como no argentino.
A Constituição Brasileira, porém, desde as de
1891 e 1934 e também na atual Carta Fundamental
de 1946, não seguiu esta orientação. Ampliou as
prerrogativas do Poder Legislativo e só admitiu o
veto condicionado a duas circunstâncias: se o projeto
de lei fôr inconstitucional, ou se contrário aos
interêsses da União ou do Distrito Federal.
Ao ser votada a Lei Orgânica do Distrito
Federal, o Senado Federal, aceitando emenda muito
bem fundamentada, de autoria do nobre Senador Ivo
d'Aquino, seguiu o figurino da Constituição Federal e
dos modêlos adotados pelo sistema tradicional das
constituições brasileiras. Permitiu que o Prefeito
vetasse as resoluções da Câmara dos Vereadores;
mas condicionou-os a duas circunstâncias:
inconstitucionalidade
do
projeto
ou
sua
incompatibilidade com os interêsses da União ou do
Distrito Federal.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Parece que o
projeto é contrário aos interesses do povo. Não
oferece nenhuma facilidade: ao contrário, pertuba o
conhecimento das ruas.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Vê o Senado
portanto, pelas próprias palavras, do honrado
Senador pelo Distrito Federal, que não é caso de
veto.
A Lei Orgânica do Distrito Federal,
estatuto fundamental, regulador do funcionamento
político do Distrito Federal, diz expressamente,
que o Prefeito só pode vetar, se provar ou
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convencer que o projeto é inconstitucional ou
contrário aos interesses da União ou do Distrito
Federal.
Não valem a opinião respeitabilissima do
Prefeito e as não menos respeitáveis de Senadores
de que a lei é inconveniente ou menos certa. O que
se deve verificar é se o projeto é inconstitucional ou
contrário aos interêsses do Distrito Federal.
A lição dos constitucionalistas brasileiros é
torrencial e pacifica.
Diz, por exemplo, Aurelino Leal no seu
clássico "Teoria e Prática da Constituição Federal".
Não pode sair dêste circulo vetar o projeto se
o julgar inconstitucional ou contrário aos interesses
da Nação.
Se, pois, só nêsses casos, o Presidente nega
sanção do projeto, é claro que só na ausência dêles
o sancionará.
Ou mais claramente: quando o Presidente
julga um projeto inconstitucional ou contrário aos
interêsses da Nação veta-o; quando não o julga
inconstitucional ou contrário aos interêsses da
Nação, sanciona-o.
Outro não é o ensinamento de Barbalho:
A Constituição reduziu a êstes dois os motivos
de recusa do Presidente – inconstitucionalidade e
prejuízo para a Nação. Nos Estados Unidos não
subsiste esta restrição. O artigo primeiro, seção sete
número dois da constituição estabelece que o
Presidente devolve, o projeto com suas objeções não
indicando a natureza e qualidade delas.
Mas não basta a alegação da existência de um
ou outro dêsses motivos:
O Presidente há de demonstrar em que o
projeto fere a Constituição Federal ou em que êle é
prejudicial aos interêsses da Nação; e suas objeções
motivadas filhas de maduro exame do caso e
autorizadas pelo conhecimento dos negócios pela
prática e responsabilidade do Govêrno, tão precioso
elemento para nova apreciação da matéria pelas
Câmaras. – Vide Barbalho, com à constituição.

Abundando nas mesmas considerações, diz
Carlos Maximiliano:
"Sanção é o ato por meio do qual o Chefe de
Estado homologa e dá força de lei a um projeto
definitivamente aprovado pelas Câmaras.
Pode o Presidente julgar inconstitucional ou
contrária ao bem geral do país, a medida aceita pelo
Congresso.
Usa, nêsse caso, do seu direito de veto".
E', portanto, da tradição constitucional
brasileira que o veto no regime político que nos rege
não tem o sentido irrestrito que a Constituição Norteamericana deu ao instituto do veto, seguida, nêste
passo, pelas Constituições Mexicana e Argentina. O
constituinte brasileiro foi parcimonioso e ampliou as
prerrogativas do Poder Legislativo.
Daí assistimos a esta situação absolutamente
diversa. Enquanto que o Presidente da República
não usa de amplo direito da lei maior e deixa, muitas
vêzes, de sancionar projetos de lei, aguardando
decorrer o decêndio para que sejam êles
promulgados pelo Vice-Presidente da República,
como Presidente do Senado, o Prefeito do Distrito
Federal procura desconhecer preceitos da Lei
Orgânica, vetando projetos como êste...
O SR. ANDRADE RAMOS: – Não creio
procure o Prefeito desconhecer os preceitos da Lei
Orgânica.
O SR. ARTHUR SANTOS: – ...em que apenas
declara sua discordância à orientação e seu
desapôio aos motivos que levaram a Câmara dos
Vereadores a votá-los.
O SR. ANDRADE RAMOS: – O Senhor
Prefeito, procura, sempre, justificar os vetos, com
argumentos jurídicos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Permita-me
divergir da opinião de Vossa Ex.ª. O nobre colega
não encontra no veto qualquer palavra do Prefeito
demonstrativa da inconstitucionalidade do projeto
ou de sua ofensa aos interêsses da União ou
do Distrito Federal. Declaro, com absoluta
lealdade, que li e reli as razões do veto. O Sr.
Prefeito apenas declara discordar da orientação do
projeto e não aderir à idéia da mudança do nome
da "Ladeira do Russel". Manifestou uma opinião
discordante.
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O SR. CAMILO MÉRCIO: – Opinião pessoal,
em desacôrdo com a Lei Orgânica.
O SR. ANDRADE RAMOS: – O Senhor
Prefeito manifestou sua opinião em relação aos
interêsses da cidade.
O SR. ARTHUR SANTOS: – As palavras não
são minhas. Citei todos os constitucionalistas
brasileiros...
O SR. CAMILO MÉRCIO: – Com absoluta
clareza.
O SR. ARTHUR SANTOS: – ...que dizem
peremptória, clara e insofismàvelmente que não
basta a alegação de motivos que militam em favor do
Executivo. Faz-se mister outros requisitos: a
inconstitucionalidade do projeto, ou seu sentido
contrário aos interêsses da União ou do Distrito
Federal.
O Senado não se substitui à Câmara dos
Vereadores; nem os Senadores se colocam na
posição de Vereadores.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permitame V. EX.ª. O veto do Sr. Prefeito demonstra que o
projeto é contra os interêsses do Distrito Federal. E'
a objeção que tenho a fazer ao articulado de V. Ex.ª.
Exatamente por isso fui vencido. Apoiei o veto,
porque. não há conveniência, nem vantagem em
mudar nomes tradicionais de ruas da cidade.
O SR. ISMAR DE GÓES: – A Câmara dos
Vereadores, que representa o povo, pensa o
contrário.
O SR. CAMILO MÉRCIO: – O próprio Prefeito
já mudou nomes de ruas.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Ai é que está a
divergência.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Digo, no
meu voto, o seguinte:
"Entendo o veto, compreendido na prescrição
do artigo 14, § 3º, da Lei Orgânica, quando permite
ao Prefeito vetar o projeto que fôr contrário aos
interêsses do Distrito Federal".
Interêsses, no caso, não são somente os de
ordem material, mas, também, os de ordem
espiritual.
No fim do meu voto, declaro:
"E' de lamentar, entretanto, que o Prefeito,
em outros atos da mesma natureza, de sua iniciativa
exclusiva, não esteja obedecendo às razões em que se firma

o presente veto, como ocorreu há pouco
com a mudança do nome de Fonte da Saudade,
no Distrito da Lagoa Rodrigo de Freitas, por ato
seu".
Não tenho culpa da incoerência do Prefeito:
não sou obrigado a acompanhá-la. Sou coerente
comigo mesmo.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Excelência
pensa que o Prefeito errou; nós achamos que êle
está certo.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O nobre senador
Aloysio de Carvalho, que é contrária ao meu ponto
de vista, nêste caso concreto argumenta a meu
favor.
O
SR.
HAMILTON
NOGUEIRA:
–
Perfeitamente.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O nobre
Senador pela Bahia declara que o Prefeito do
Distrito
Federal,
em
casos
absolutamente
idênticos, não seguiu os argumentos por êle
invocados em relação ao presente.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não sou
obrigado a seguir a incoerência do Sr. Prefeito; sigo
a minha diretriz.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Rogo ao
nobre colega aguarde o final do meu raciocínio.
Mesmo que estivesse justificado o veto do Sr.
Prefeito...
O SR. ANDRADE RAMOS: – Está justificado.
O SR. ARTHUR SANTOS: – ...o que não
acontece, o veto é improcedente. V. Ex.ª não
percebeu, ou não quis perceber, a seqüência dos
meus argumentos. Não posso afirmar que o veto
está justificado sòmente pela extensão das
alegações. Não está em face da legislação V. Ex.ª já
deu seu voto favorável, em caso idêntico; mas o veto
do Prefeito estava devidamente justificado. O Chefe
do Executivo Municipal nem pode alegar defesa dos
interêses tradicionais da cidade, eis que mudou o
nome de "Rua Fonte da Saudade" para "Rua
General Alcio Souto". Não quero entrar no mérito da
questão. Seria não só impertinência como
desagradável revolver os motivos que levaram o
Prefeito, em outros casos, a seguir orientação
diversa.
Não
atino, porém, com
as
razões
por
que
se
opôs
agora
à
mudança
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do nome da Ladeira do Russel para Rua Embaixador
Regis de Oliveira
O SR. ARTHUR SANTOS: – O direito do veto
não pode ser usado por motivos preferenciais,
pessoais, ou inclinações sentimentais.
O SR. ANDRADE RAMOS: – O Prefeito deve
manter a tradição da cidade.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Penso – e V.
Ex.ª e o Senado não discordariam – que os
Vereadores poderiam dar o nome de "Embaixador
Regis de Oliveira" a outra rua, sem os riscos da
alteração combatida.
O SR. CAMILO MÉRCIO: – Não afetaria a
tradição. Continua a existir a Praia do Russel.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O assunto,
porém, é pertinente à Câmara dos Vereadores. Vou
mais longe: agir em contrário seria negar-lhe o que
se reconhece ao Conselho do Município mais
atrasado do Brasil.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito bem.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A competência é
privativa das Câmaras Municipais, como o
demonstrou o nosso eminente colega, Senador Ivo
d'Aquino. Nunca se negou à uma Câmara Municipal
a faculdade de mudar a denominação de ruas ou
logradouros públicos.
O SR. ANDRADE RAMOS: – O nosso voto é
sôbre o veto.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Disse o
legislador constituinte, num preceito da claridade
solar, que o Distrito Federal é administrado por um
Prefeito de nomeação do Presidente da República e
que terá uma Câmara, com funções legislativas
eleita pelo povo.
Nós, que já restringimos essa função a um
mínimo, porque retiramos da Câmara dos
Vereadores a faculdade de conhecer dos vetos
opostos pelo Prefeito às suas próprias resoluções;
nós, no Senado da República, que já reduzimos de
mais de 50% essa atribuição da Câmara dos
Vereadores vamos, agora, anulá-la completamente,
permitindo que o Senado, em cada caso concreto,
tome em consideração manifestações opinativas
daquêle órgão, contra o texto claro da Lei que
declara, imperativamente, que o Prefeito só pode
vetar uma Lei da Câmara dos Vereadores se fôr in-

constitucional ou contrária aos interêsses da União
ou do Distrito Federal.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Ontem,
rejeitamos importante veto do Prefeito.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Conhecemos a
história política brasileira, desde os primeiros
Presidentes da República e sabemos que se contam
pelos dedos os vetos por êles opostos às resoluções
do
Congresso
Nacional,
porque
todos
comprenderam, perfeitamente, o sentido e o alcance
jurídico, dos preceitos que reconhecem ampla
autonomia do órgão legislativo. No entanto, agora,
estamos diante dessa avalanche de vetos, que se
sucedem uns aos outros, porque o Prefeito, em que
pese o respeito pela sua autoridade, não quer
compreender o pensamento do legislador da Lei
Orgânica do Distrito Federal.
O veto não é reexame da Lei. Nem importa
saber da opinião do órgão do Poder Executivo. Há
que verificar, apenas se a resolução da Câmara dos
Vereadores é inconstitucional ou contraria os
interêsses da União ou do nome de ladeira do
Russell para rua Embaixador Régis de Oliveira é
uma resolução inconstitucional ou contraria os altos
interêsses da Nação ou do Distrito Federal.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – A lei diz
apenas "interêsses"; não declara "altos interêsses".
O SR. ARTHUR SANTOS: – Estamos em
face de opinião apreciativa do Prefeito; estamos em
face, apenas, de uma teimosia do Chefe do
Executivo do Distrito Federal porque, em outros
casos como êste, êle mesmo teve a iniciativa de
idênticas medidas. A verdade é que há um dissídio
entre a Câmara dos Vereadores e o Prefeito do
Distrito Federal. Lamento fazer esta declaração, que,
entretanto, se impõe.
Ainda ontem, o Senador Vergniaud Wanderley
contrariou em brilhante parecer veto do Prefeito, no
caso do projeto que equiparava os vencimentos dos
advogados aos dos procuradores da Fazenda, e
demonstrou que éle se propunha a realizar a mesma
coisa que a Câmara dos Vereadores promoveu.
Lamentàvelmente, o que se dá é que
o Prefeito do Distrito Federal e a Câmara
dos Vereadores estão em litígio e o Senado
está reduzido a esta situação de, a cada dia e a cada
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hora, ter que apreciar projetos da Câmara dos
Vereadores.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Sem razão de ser.
O SR. ARTHUR SANTOS: – ...quando o veto,
pelo sistema constitucional, é medida de exceção,
que como tal deve ser apreciada.
O atual Presidente da República, até hoje, se
não me falha a memória, só lançou mão do recurso
do veto por duas ou três vezes. Apesar disso, S. Ex.ª
manifestou, inequivocamente, oposição a várias
resoluções do Congresso Nacional, tanto assim que
deixou exaurir-se o decênio, sem sancionar ou vetar
o projeto de lei, ficando, pois, ao Presidente do
Congresso Nacional o dever de promulgar, na forma
da Constituição. O Chefe da Nação, portanto,
cumpriu perfeitamente o seu dever constitucional,
compreendendo que há dois poderes – ambos
respeitáveis – o do Presidente da República, como
órgão do Poder Executivo, e o Congresso Nacional,
como órgão do Poder Legislativo.
O mesmo ocorre no caso do Distrito Federal. A
Constituição brasileira – não o legislador ordinário,
mas o constituinte – bem ou mal, certa ou
erradamente – e isso pouco importa – prescreveu
que o Distrito Federal é administrado por um Prefeito
de nomeação do Presidente da República e tem
Câmara, com funções legislativas eleitas pelo povo.
Que
função
legislativa
esta,
Senhor
Presidente, quando à Câmara dos Vereadores não
possui a faculdade nem a atribuição de conhecer do
veto opôsto pelo Prefeito às suas próprias
deliberações?
Que função legislativa esta, quando o Senado
se arroga a faculdade de se substituir à própria
Câmara dos Vereadores?
O SR. ANDRADE RAMOS: – Vossa
Excelência permite um aparte?
O SR. ARTHUR SANTOS: – Com grande
prazer.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Hoje, ao iniciar
meu discurso, tive ocasião de afirmar ser o assunto
em debate daquêles de menor importância que o
Senado tem tratado, com relação aos vetos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não penso
assim. Reputo-o de grande importância. Estamos
frente a uma tese doutrinária.

O SR. ANDRADE RAMOS: – Sinto-me feliz,
na parte em que minha intervenção, favorável ao
veto, deu ensejo a que V. Exa., nos deleitasse com
esse formoso discurso.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito obrigado.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Vossa
Excelência, no entanto, não pode negar vir o Senado
apreciando os vetos com o mais alto espírito de
imparcialidade.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Perfeitamente.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Ainda ontem, o
Senado rejeitou um veto, no qual o nobre orador,
aliás, foi voto vencido, sendo mesmo possível que tal
rejeição
ocasione
graves
perturbações
administrativas. Quando pedi ao Senado mantivesse
o veto ora em discussão, acentuei tratar-se de
simples mudança de nomes – medida, por
conseguinte, de nenhuma vantagem para o Distrito.
Assim, é mais razoável conservar o nome tradicional
da Ladeira do Russell – nome oriundo de uma
doação de nobre família – a substitui-lo pelo de
Embaixador Régis de Oliveira. Pus a questão em
têrmos restritos e dentro dêles, espero aceite V. Exa.
minha interpretação. Aliás, devo confessar que não
só ignorava fôsse Vossa Excelência o relator como
também não li o veto.V. Exa. me excuse o fato de têlo obrigado a ouvir meu aparte.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O nobre Senador
está criando para mim uma situação de grande
constrangimento. Não há de que Sua Excelência
desculpar-se.
Primeiramente, desejo esclarecer que de fato,
o Senado da República, tem agido em relação aos
vetos...
O SR. ANDRADE RAMOS: – Com
imparcialidade e correção.
O SR. ARTHUR SANTOS: – ...do Prefeito
do Distrito Federal, com grande correção e
sabedoria.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Exa. apenas
faz justiça.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Da mesma
forma, tem a Comissão de Constituição e Justiça
apreciado os vetos com imparcialidade.
O SR. ANDRADE RAMOS: – E a Casa tem
procurado sempre acompanhá-la.
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O SR. ARTHUR SANTOS: – Tenho a
satisfação de proclamar que a orientação seguida
pelo Senado – orientação da qual não se deve
desviar, pois, se o fizer, será de lamentar-se – tem
sido a orientação tradicional da doutrina
constitucional brasileira.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito bem.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Tal orientação
consiste em apreciar o veto no seu aspecto
puramente constitucional, verificando, em cada caso
concreto, ser a resolução vetada é uma lei
inconstitucional ou contrária aos interésses coletivos.
O nobre Senador Ivo d'Aquino já proferiu nesta
Casa, brilhantíssimos discursos sustentando esta
orientação. Na Comissão de Constituição e Justiça
êste pensamento tem sido dominante. Não se trata
de uma questão sem importância, mas, de um
grande e gravíssimo precedente que o Senado vai
abrir. Devemos manter nossa jurisprudência, por
assim dizer; devemos manter a orientação correta na
apreciação dos vetos do Prefeito Federal,
condicionando-se aos elementos que justificam e
consagram êsse instituto.
Perseveremos no bom caminho, sem
vacilações.
Poderia combater o veto por outro prisma e
mostrar que é da competência privativa das Câmaras
Municipais dar denominação aos logradouros da
cidade. Trata-se de atribuições das Câmaras
Municipais, mesmo quando são meramente
deliberativos. Que dizer do caso da Câmara dos
Vereadores do Distrito Federal que tem, por
disposição decorrente de preceito constitucional,
função legislativa?
O SR. ALFREDO NEVES: – Modificando
nome tradicional de local da cidade:
O SR. ARTHUR SANTOS: – Voltamos
novamente ao ponto zero e verifico tôda a inanidade
do meu esfôrço. Continuo a dizer que talvez como
Vereador não votasse dessa maneira, mas não
posso negar à Câmara dos Vereadores do Distrito
Federal o direito de dar denominação a uma rua.
O SR. ETELVINO LINS: – Ninguém contesta
êsse direito.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não
posso
retirar
essa
faculdade
de
um

órgão político com função legislativa.
O SR. APOLÔNIO SALES: – Poderia V. Exa.
informar se nos demais municípios do País o Prefeito
não pode vetar as Ieis das suas Câmaras
Municipais?
O SR. ARTHUR SANTOS: – Pode.
O SR. APOLÔNIO SALES: – E no caso em
que seja dada a uma rua denominação que não
corresponda às tradições dêsse Município, o Prefeito
pode vetar a resolução?
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não pode,
porque o veto é condicionado aos dois elementos
que citei.
O SR. APOLÔNIO SALES: – Não pode em
face de que lei?
O SR. ARTHUR SANTOS: – Perfeitamente.
O SR. ETELVINO LINS: – Se a câmara dos
Vereadores, por absurdo desse o nome de Adolfo
Hitler a uma das ruas da Cidade o Prefeito poderia
vetar a resolução?
O SR. ARTHUR SANTOS: – Sem dúvida
alguma, mas por julgá-la prejudicial aos interêsses
do Distrito Federal.
O SR. ETELVINO LINS: – Não seria contra o
interêsse material. Prejudicaria o interêsse moral.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não nego êsse
interêsse. O que declarei é que no caso concreto,
não exista êsse interêsse, nem o Prefeito
demonstrou existir.
O SR. APOLÔNIO SALES: – Evocou a
tradição.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Na hipótese de
vir a Câmara dos Vereadores dar a uma rua desta
cidade o nome de Adolfo Hitler, o Prefeito poderia
submeter o ato ao conhecimento do Senado,
declarando que esta resolução contrariava os
interêsses nacionais e os da Capital do País, porque
exaltaria um nome apontado à execração pública.
Examinei o veto em face do caso concreto
e mostrei no meu parecer aliás, honrado com
a assinatura da maioria dos membros da Comissão
de Constituição e Justiça, que o Prefeito nem
sequer alegou a inconstitucionalidade da lei ou a sua
ofensa aos interêsses do Distrito Federal ou da
União. Apenas, manifestou uma discordância
opinativa.
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O SR. APOLÔNIO SALES: – E' engano de V.
Exa. O Prefeito vetou porque julgou a resolução
prejudicial ao município porque ela desrespeita a
tradição. Eis a razão da discordância.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Vossa
Excelência lendo meu parecer verá a realidade da
minha argumentação. Se o Prefeito vetasse a
resolução porque fazia desaparecer nome ligado à
tradição da cidade, ainda assim eu discordaria dessa
orientação. Mas, S. Exa. não mostrou que a
resolução contrariava os interêsses morais da
cidade.
O SR. APOLÔNIO SALES: – Contraria a
tradição. O Prefeito tem o direito de discordar, mas
ninguém precisa seguir sua opinião. No caso do
veto, esta é a opinião do Prefeito. O Senado pode
julgar diferentemente.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Sobretudo
porque não há vantagem na mudança do nome.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Senhor
Presidente, não desejo ser impertinente.
Longe de min a pretensão de convencer os
ilustres colegas ou fazê-los mudar de opinião. Desejo
simplesmente defender a orientação que a Comissão
de Constituição e Justiça e o Senado adotaram até
agora.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Orientação
sempre obedecida.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A meu ver, o
Senado não andará bem se, em face do caso
concreto, se afastar dessa diretriz e mantiver o ato
do Prefeito, que negou à Câmara dos Vereadores
atribuição que essencialmente lhe pertence e
peculiar às Câmaras Municipais, mesmo aquelas
que não tem ampla autonomia legislativa, como
acontece com a Câmara dos Vereadores do Distrito
Federal.
Dou assim por justificado, Senhor Presidente,
meu parecer; entregando o assunto à alta sabedoria
do Senado, que o decidirá, como sempre, da
maneira mais justa e obediente os preceitos da
Constituição.(Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Senhor
Presidente, assinei, vencido, o parecer da Comissão
de Constituição e justiça.

O nobre colega que me precedeu desenvolveu
uma tese interessante, de tal forma qu revestiu de
grande importância o assunto em debate. Tanto
pôde a sua nobre inteligência.
O ponto de vista defendido por S. Exa. é,
entretanto data vênia, evidentemente errado,
militando contra êle tôdos os autores citados em seu
discurso.
O Prefeito tem o direito de vetar quando há
inconstitucionalidade e também quando entende ser
a lei prejudicial aos interêsses do município. Trata-se
de opinião pessoal do Chefe do Executivo Municipal.
Ninguém nega aos Vereadores a prerrogativa de
elaborarem a lei; eles a fazem; mas a lei não fica
completa sem a sanção do Prefeito.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Perfeitamente.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – O Prefeito pode
estar em desacôrdo e vetá-la. Manifesta, assim –
repito – a sua opinião pessoal,, soberana, acima da
qual sómente paira a do Senado, que decidirá, qual
das duas posições deve ser mantida. A abundante
argumentação ex-adverso concorreu para provar a
sua improcedência.
Já em outras ocasiões, o Sr. Mendes de
Morais tem discordado da mudança de nomes
antigos, tradicionais e poéticos de certas ruas da
cidade por outros novos, os quais a população até
nem aceita. Ainda há pouco, fato semelhante
ocorreu: e S. Exa. agora, afirma seu ponto de vista
no presente veto.
Em síntese, Sr. Presidente, reduzindo a
matéria, para não tomar o tempo do Senado e não
massá-lo pertence ao Prefeito do Distrito Federal, do
mesmo modo que o Presidente da República nas
esferas federal ou distrital, vetar qualquer projeto por
um sentimento pessoal, por uma avaliação
inconveniente aos interêsses do município. Acima
disto, o Senado resolverá, aceitando ou não.
A doutrina do ilustre Senador Arthur Santos,
belamente expendida e capaz de quase convencer,
está francamente fora das normas jurídicas do
Direito Constitucional Brasileiro, que não admite lei
sem sanção, quer se trate do Executivo Municipal
quer do Federal. A Sanção é indispensável,
reservado ao Executivo o direito incontrastável,
fundamental e especifico de veto, mesmo na hipótese

– 659 –
aventurada pelo ilustre repersentante do Paraná.
Por êsses motivos, certo do patriotismo do Sr.
Prefeito e do seu direito votei contra o parecer da
Comissão. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Não havendo mais quem queira usar da
palavra, declaro-a encerrada.
Vai ser lido o projeto vetado.
E’ lido o seguinte:

Queiram levantar-se os Senhores que
aprovaram o veto.
(Pausa).
Queiram sentar-se os Senhores que votaram a
favor, levantando-se os que votaram contra.
(Pausa).
Votaram pela aprovação do veto vinte
Srs. Senadores; manifestaram-se pela sua rejeição
treze.
Está aprovado o veto n. 50.
Na sessão de ontem, havia anunciado para a
PROJETO DE LEI
Ordem do Dia de hoje a discussão e votação do Veto
nº 53 e da Mensagem do Sr. Presidente da
Nº 124 – 1948
Republica relativa à nomeação do nosso Embaixador
na República Argentina. Entretanto, na Ordem do Dia
publicada, apesar da minha determinação expressa
Da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal
nêsse sentido não constam as duas matérias, pelo
Art. 1º A atual Ladeira do Russell pasará a que não é possível submetê-las à deliberação do
denominar-se Rua Embaixador Régis de Oliveira.
Senado nesta sessão. Figurarão na ordem dos
Art. 2º Revogam-se as disposições em trabalhos de amanhã.
contrário.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
Os Senhores que aprovam o veto nº 50, sessão, designando para a de amanhã a seguinte:
opôsto pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal ao Projeto
de Lei nº 124, da Câmara dos Vereadores, queiram
ORDEM DO DIA
conservar-se sentados.
Aprovado.
Votação, em discussão única, do Projeto de
O SR. ARTHUR SANTOS (Pela ordem): – V. Lei da Câmara n. 71, de 1948, que reajusta as tarifas
Exa., Sr. Presidente, anunciou que o veto foi postais e telegráficas e dá outras providências. (Com
aprovado?
pareceres ns. 401 e 1.148 da Comissão de
O SR. PRESIDENTE: – Exatamente. Constituição e Justiça; 995 e 1.149 da Comissão de
Anunciada a votação consultei o Senado: Queiram Viação e Obras Públicas; 956 e 957 da Comissão de
conservar-se sentados os Senhores que aprovam o Finanças, com emendas de plenário e das
veto. Da manifestação da Casa, depreendi que o Comissões).
veto havia sido aprovado.
Votação, em discussão única, da Proposição
O SR. ARTHUR SANTOS: – Permita-me V. nº 251, de 1947, que dispõe sôbre os funcionários
Exa. Ponderar que é de praxe anunciar-se o interinos e extranumerários beneficiados pelo artigo
resultado da votação de conformidade com os 23 do Ato das Disposições Constitucionais
pareceres das Comissões.
Transitórais. Com pareceres ns. 286 e 458, das
O SR. PRESIDENTE: – Anunciei o resultado Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças
da votação de acôrdo com que depreendi da oferecendo emendas; e 1.166 e 1.167, das mesmas
manifestação do Senado. Entretanto, vou repeti-la.
Comissões sôbre as emendas do plenário). Votação,
Queiram conservar-se sentados os Srs. em discussão única, do Projeto de Lei da Câmara nº
Senadores que aprovam o veto.
241, de 1948, que altera a redação dos artigos 407,
414 e 585, do Código do Processo penal. (Com
(Pausa).
Foi aprovado o veto.
pareceres da Comissão de Constituição e Justiça a
O SR. ARTHUR SANTOS (Pela ordem): – Sr. saber: nº 733, pela aprovação do projeto, com
Presidente, requeiro verificação de votação.
emenda que oferece, e nº 1.160, favorável à emenda
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à de plenário, tendo voto em separado do Senador
verificação requerida pelo Sr. Senador Arthur Santos. Olavo Oliveira).
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Votação, em primeira discussão, do Projeto nº
9, de 1948 (oriundo da Comissão Mista de Leis
Complementares), que estabelece normas para a
concessão
de
assistência
judiciária
aos
necessitados. (Com pareceres da Comissão de
Constituição e Justiça a saber: nº 716, favorável,
com emenda ao projeto; nº 1.153, contrário às
emendas de plenário).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 364, de 1948, que considera de utilidade pública a
Casa de Nossa Senhora da Paz, no Rio de Janeiro.
(Com parecerse favoráveis sob ns. 1.164 e 1.165,
respectivamente, das Comissões de Constituição e
Justiça e de Educação e Cultura).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 390, de 1948, que dá nova redação ao artigo 609
do Código do Processo Penal, relativo ao julgamento
de recursos e apelações pelo Tribunal de Apelação,
Câmaras Criminais ou Turmas. (Com parecer n.
1.159, da Comissão de Constituição e Justiça, pela
rejeição).
Discussão única do Parecer número 1.158, de
1948, da Comissão de Constituição e Justiça, pela
publicação, no Diário do Congresso Nacional, da
declaração de princípios dirigida ao Senhor
Presidente da República pelas Associações de
Classe da Lavoura e do Comércio de Café de São
Paulo e pela Assembléia Legislativa do mesmo
Estado enviada por cópia ao Senado Federal com
ofício S-64, de 1948, da mesma Assembléia.
Discussão única, do Veto nº 53, de 1948,
opôsto pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal ao Projeto
nº 176, da Câmara dos Vereadores, que determina
se denomine rua "Dilermando Cruz" a atual rua da
Cascata da Tijuca. (Com parecer nº 1.154, da
Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do
veto).
Discussão única do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 257, de
1948, do Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado a escolha do
general Milton do Freitas Almeida para exercer o
cargo
de
Embaixador
Extraordinário
e
Plenipotenciário Junto ao Govêrno da República
Argentina.
Levanta-se a sessão, às 16 horas e 5 minutos.

RECEBEM EMENDAS PERANTE A MESA
Nas sessões de hoje:
Projeto de Lei da Câmara nº 405, de 1948,
que concede auxílio de Cr$ 100.000,00 ao
Congresso Interamericano dos Antigos Alunos da
Companhia de Jesus;
Projeto de Lei da Câmara nº 406, de 1948,
que aprova o ato do Presidente da República, de 9
de julho de 1946, sôbre a realização da despesa
relativa ao pagamento da importância de Cr$
521.734,50, proveniente da restituição do impôsto de
renda do exercício de 1942, à firma Klabin Irmãos &
Cia.
Projeto de Lei da Câmara n. 407, de 1948, que
concede isenção de direitos de importação e demais
taxas aduaneiras para um moinho de trigo adquirido
pela Sociedade "Moinho do Nordeste Ltda." de
Antônio Prado;
Projeto de Lei da Câmara n. 408, de 1948, que
concede isenção de direitos de importação e demais
taxas aduaneiras para um moinho de trigo de
propriedade da S. A. Indústria Reunida Machionatti,
de Cruz Alta;
Projeto de Lei da Câmara nº 409, de 1948,
que altera a redação do artigo 2º da Lei nº 136, de 10
de novembro de 1947 que faculta a inscrição dos
membros do Poder Legislativo no Quadro de
contribuintes do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado;
Projeto de Lei da Câmara nº 410, de 1948,
que revoga os artigos 14, 15 e 16 do Decreto-lei nº
7.961, de 16 de setembro de 1945;
Projeto de Lei da Câmara nº 411, de 1948,
que concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras para o carvão que a
Administração do Pôrto do Rio de Janeiro importar
para os seus serviços;
Projeto de Lei da Câmara nº 412, de 1948,
que estabelece novo prazo de prescrição para
ação de anulação de casamento, determinado no
artigo 1º do Decreto-lei nº 4.529, de 30 de julho de
1942;
Projeto de Lei da Câmara nº 413, de 1948,
que modifica dispositivo do Decreto-lei nº 24.776, de
14 de julho de 1934.

150.ª SESSÃO, EM 22 DE OUTUBRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. GEORGINO AVELINO, 1º SECRETÁRIO; PLINIO POMPEU, 4º SECRETARIO; E NEREU
RAMOS, PRESIDENTE.

Às 14,30 horas comparecem os Senhores
Senadores:
Augusto Meira.
Waldemar Pedrosa.
Clodomir Cardoso.
Evandro Vianna.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
Olavo Oliveira.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Etelvino Lins.
Apolonio Sales.
Cícero de Vasconcellos.
Ismar de Góes.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Henrique de Novaes.
Alfredo Neves.
Pereira Pinto.
Sá Tinoco.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Levindo Coelho.
Rodolpho Miranda.
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
João Villasbôas.
Flavio Guimarães.
Roberto Glasser.
Arthur Santos.
Ivo d’Aquino.
Francisco Gallotti.
Ernesto Donnelles.
Salgado Pilho. (38).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 38
Srs. Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.

O Sr. 1º Suplente (servindo de 2º Secretário)
procede à leitura da ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. 2° Secretário (servindo de 1º), lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios:
Do Sr. Hildebrando Accioly, que responde
interinamente pela pasta das Relações Exteriores,
agradecendo a remessa de autógrafo do Decreto
Legislativo nº 30, de 1948.
– Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de
Pelotas, Rio Grande do Sul, solicitando a decretação
de uma lei que autorize a Carteira de Crédito
Agrícola e Industrial do Banco do Brasil e outros
estabelecimentos de crédito a financiarem as
lavouras de propriedade de pequenos agricultores.
Do Presidente da Câmara Municipal de Guará,
Estado de São Paulo, solicitando a rejeição ao
Estatuto do Petróleo, ora em discussão na Câmara
dos Deputados.
– Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de Pôrto
Alegre, pedindo atenção do Senado para a tese
sôbre alimentação, da autoria do Professor Tomas
Mariante, apresentada e aprovada no III Congresso
Médico Social, realizado em outubro de 1947,
naquela capital.
– Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de
Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, manifestando
o desejo de ver convertido em lei o pro-
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jeto que dispõe sôbre a instituição do seguro agrário,
– Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de Arrôio
do Meio, Estado do Rio Grande do Sul, solicitando a
revogação da lei que obriga a instalação de
medidores de alambiques.
– Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de
Barreiras,
Estado
da
Bahia,
manifestando
solidariedade ao Centro de Estudo e Defesa do
Petróleo.
–Inteirado.
Do Presidente da Câmara Municipal de
São
Paulo,
transmitindo
cópia
autêntica
do
requerimento
em
que
o
Vereador
Cid
Franco
sugere
providencias
relativas
ao projeto que regula o descanso semanal
remunerado.
– Inteirado.
Ofício:
Sr. Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex.ª,
para os devidos fins, o incluso autógrafo do
Projeto de Lei nº 999-A, de 1948, que autoriza a
abertura, pelo Ministério da Educação e Saúde, do
crédito suplementar de Cr$ 704.800,00, para o
Instituto Osvaldo Cruz, em refôrço da verba que
especifica.
Aproveito a oportunidade para reiterar a V.
Ex.ª os meus protestos de elevado apreço e distinta
consideração.
Rio, em 19 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1° Secretário.

Verba 2 – Material.
Consignação II – Material e Consumo.
S/c-21 – Forragem e outros alimentos para
animais.
49 – Instituto Osvaldo Cruz – Cr$ 704.800,00.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
– A imprimir.
Sr. 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex.ª, para
os devidos fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei
nº 94-B, de 1948, que autoriza o Ministério da
Agricultura a substituir os locais, para a instalação de
pontos agro-pecuários em 1948, no Estado da
Paraíba.
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex.ª os
meus protestos de distinta cnosideração. – Munhoz
da Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 420 – 1948
Autoriza o Ministério da Agricultura a substituir
os locais para a instalação de postos agro-pecuários
em 1948, no Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Ministério da Agricultura autorizado
a substituir os locais dos postos agro-pecuários,
previstos no atual orçamento da República (Anexo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
16 da Lei nº 162, de 2 de dezembro de 1947), para o
Estado da Paraíba, de acôrdo com as condições
N° 419 – 1948
técnicas exigidas.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Autoriza a abertura, pelo Ministério da publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
Educação e Saúde, do crédito suplementar de. Cr$
704.800,00, para o Instituto Osvaldo Cruz, em contrário.
– A imprimir.
refôrço da verba que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
Senhor Senhor 1º Secretário:
pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
suplementar de Cr$ 704.800,00 (setecentos e quatro Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
mil e oitocentos cruzeiros) em refôrço da Verba 2 – do Projeto de Lei, nº 194-B, de 1948, que isenta de
Material – do Anexo nº 17 – Ministério da Educação direitos de importação para consumo e demais taxas
e Saúde, da Lei nº 162, de 2 de dezembro de 1947, aduaneiras, pelo prazo de um ano, o inseticida
como se segue:
haxacloro-benzeno.
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Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Excelência os protestos de minha distinta publicação; revogadas as disposições em contrário.
consideração.
– A imprimir.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1948. –
Munhoz da Rocha, 1º Secretário.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex.ª, para
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
os devidos fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei
nº 440-C, de 1948, que define o ano e o mês civis.
Nº 421 – 1948
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
Isenta de direitos de importação para consumo consideração.
Rio, em 21 de outubro de 1948. – Munhoz da
e demais taxas aduaneiras, pelo prazo de um ano, o
Rocha, 1º Secretário.
inseticida hexaclorobenzeno.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' isento do pagamento de direitos de
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
importação para consumo e demais taxas
aduaneiras, pelo prazo de um ano, o inseticida
Nº 423 – 1948
hexaclorobenzeno.
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data
Define o ano e o mês civis.
de sua publicação, revogadas as disposições em
O Congresso Nacional decreta:
contrário.
Art. 1º Considera-se ano o período de doze
– A imprimir.
meses contado do dia do início ao dia e mês
correspondentes ao ano seguinte.
Senhor 1º Secretário.
Art. 2º Considera-se mês o período de tempo
Tenho
a
honra
de
encaminhar
a contado do dia do início ao dia correspondente do
Vossa Excelência, para os devidos fins, o mês seguinte.
incluso
autógrafo
do
Projeto
de
Lei
Art. 3º Quando no ano ou mês do vencimento não
n. 207-C, de 1948, que dispõe sôbre a ereção houver o dia correspondente ao do início do prazo, êste
de monumento a Francisco de Paula Rodrigues findará no primeiro dia subsequente.
Alves.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
– A imprimir.
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Senhor 1º Secretário:
Rio, 21 de outubro de 1948. – Munhoz da
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex.ª. para os
Rocha, 1º Secretário.
devidos fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei nº 84A, de 1948, que altera a discriminação do crédito
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
especial de Cr$ 34.000.000,00, a que se refere a Lei nº
292, de 22 de junho de 1948.
Nº 422 – 1948
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta consideração.
Rio, em 21 de outubro de 1948. – Munhoz da
Dispõe sôbre a ereção de monumento a
Rocha, 1º Secretário.
Francisco de Paula Rodrigues Alves.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Poder Executivo tomará as
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
necessárias providências para a ereção, na Capital
da República, de monumento que perpetue a
Nº 424 – 1948
memória de Francisco de Paula Rodrigues Alves.
Parágrafo
único.
Para
atender
ao
Altera a discriminação do crédito especial de Cr$
dispôsto nêste artigo, é o Poder Executivo 34.000.000,00, a que se refere a Lei nº 292, de 22 de
autorizado
a
abrir,
pelo
Ministério
da junho de 1948.
Justiça e Negócios Interiores, o crédito
O Congresso Nacional decreta:
especial de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
Art. A dotação de Cr$ 20.000.000,00 a que
cruzeiros).
se refere a letra b do artigo 1º da Lei número 292, de
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22 de junho de 1948, poderá ser aplicada
também nas finalidades previstas nas letras a e c, do
mesmo artigo.
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrario.
– A imprimir.
Sr. 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 940-A, de 1948, que proibe as
vendas de café, por parte do Departamento Nacional
do Café, em liquidação.
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex.ª os
protestos de minha estima e distinta consideração.
Rio, em 21 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.

470.173,80,
(quatrocentos
e
setenta
mil
cento e setenta e três cruzeiros e oitenta
centavos), em refôrço da Verba 1 – Pessoal
– do Anexo número 25 – Poder Judiciário, da
Lei n. 162, de 2 de dezembro de 1947, como se
segue:
Verba 1 – Pessoal.
Consignação I – Pessoal Permanente.
S/c 01 – Pessoal Permanente.
01 – Supremo Tribunal Federal – Cr$
470.173,80.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Senhor 1º Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 979-A, de 1948, que autoriza a
abertura, pelo Ministério da Marinha, do crédito
especial de Cr$ 2.621.979,10, para pagamento
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
à Companhia Nacional Costeira – Patrimônio
Nacional.
Nº 425 – 1948
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
Proibe as vendas de café, por parte do consideração.
Rio, em 21 de outubro de 1948. – Munhoz da
Departamento Nacional do Café, em liquidação.
O Congresso Nacional decreta:
Rocha, 1º Secertário.
Art. 1º São proibidas as vendas de café para o
exterior por parte do Departamento Nacional do
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Café, em liquidação, permitidas, porém, as vendas
destinadas ao consumo interno do País.
Nº 427 – 1948
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Autoriza
a
abertura,
pelo
Ministério
Senhor 1º Secretário:
da Marinha, do crédito especial de Cr$
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex.ª, para os 2.621.979,10, para pagamento à Companhia
devidos fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei nº 978- Nacional de Navegação Costeira – Patrimônio
A, de 1948, que abre ao Poder Judiciário o crédito Nacional.
suplementar de Cr$ 470.173,80, para ocorrer à despesa
O Congresso Nacional decreta:
com o pessoal permanente do Supremo Tribunal Federal.
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa ,abrir, pelo ministério da Marinha, o crédito
Excelência os protestos de minha distinta consideração.
especial de Cr$ 2.621.979,10 (dois milhões,
Rio, em 21 de outubro de 1948. – Munhoz da seiscentos e vinte e um mil, novecentos e setenta
Rocha, 1º Secretário.
e nove cruzeiros e dez centavos), destinado a
atender à despesa (Obras, Equipamentos e
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Aquisisição de Imóveis) com o pagamento à
Companhia Nacional de Navegação Costeira –
Nº 426 –1948
Patrimônio
Nacional
–
do
saldo
do
prêço da construção, nos seus estaleiros, de seis
para
a
Marinha
de
Abre ao Poder Judiciário o crédito suplementar de caça-sub-marinos
Cr$ 470.173.80, para ocorrer à despesa com o pessoal Guerra (Decreto-lei nº 9.072-A, de 18 de março
permanente do Supremo Tribunal Federal.
de 1946).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da
Art. 1º E’ aberto, ao Poder Judiciário o sua publicação, revogadas as disposições em
crédito
suplementar
de
Cr$ contrário.
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São lidos e vão a imprimir os seguintes tar para garantia da continuidade e eficiência do
pareceres:
serviço de carrís".
O art. 4º concede à Companhia o prazo
PARECER
improrrogável de noventa dias, a contar da vigência
da lei, para a mesma apresentar à Prefeitura "um
Nº 1.204 – 1948
programa completo de aquisição e modernização de
seu material rodante, capaz de lhe possibilitar o fiel
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre cumprimento de suas obrigações contratuais,
o Veto nº 51, de 1948.
não lhe sendo, entretanto, permitido adquirir carros
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho.
usados ou construir carros novos, com motores
Por lei de 14 de setembro dêste ano, a usados".
Câmara dos Vereadores do Distrito Federal decretou
A lei aprovada em 14 de setembro,
várias providências a serem tomadas pela sendo totalmente vetada pelo Sr. Prefeito,
Companhia Ferro Carril Jardim Botânico, em em data de 24 do mesmo mês. O ofício,
execução do seu contrato com a Prefeitura do encaminhando e fundamentando o veto, tem
Distrito Federal, para o serviço de transportes a data de 24, mas só entrou no Senado
urbanos.
em 27, sendo lido no expediente de 29, e na mesma
Pelo art. 1º ficou a Companhia "obrigada a data enviado à Comissão de Constituição e
apresentar à Prefeitura no próximo mês de abril, a Justiça, onde foi distribuído ao Relator em 4 dêste
revisão dos horários de seus carros de primeira mês.
classe, aumentando o número de viagens, de modo
Nas razões do veto, acentua o Senhor Prefeito
que, a partir de 1º de maio de 1949, o número de que a providência consignada no artigo primeiro está
lugares oferecidos, anualmente, corresponda contida na cláusula VI do contrato de 23 de janeiro
exatamente ao número de passageiros transportados de 1899, da mesma Companhia com a Prefeitura,
no ano antreior", tomando-se como base para o conforme a própria lei declara, no referido artigo.
cálculo do número de lugares oferecidos, a lotação Efetivamente, aí se diz que "de acôrdo com o
máxima de cada tipo de carro, aprovada pela dispôsto na cláusula sexta do contrato firmado em 23
Prefeitura por ocasião da respectiva entrada em de janeiro de 1899, entre a Prefeitura
serviço".
do Distrito Federal e a Companhia FerroPelo art. 2º, à Companhia, caso não tenha Carril Jardim Botânico", fica a Companhia Obrigada,
oferecido ao público, em seus carros, em número de etc.
lugares correspondente, ao número de passageiros
Quanto ao artigo segundo, esclarece o veto
transportados, de acôrdo com o dispôsto no artigo que a determinação, nêle expressa, de que se a
precedente, fica vedada, a partir daquela data de Companhia não oferecer lugares para os
maio de 1948", a cobrança de passagens que, por passageiros, nos têrmos estabelecidos no artigo
falta de acomodação, forem forçados a viajar em pé, anterior, nada poderá cobrar daquêles que viajarem
entre os bancos e os estribos dos carros em tráfego". em pé, entre os bancos ou nos estribos, representa
Pelo art. 3º, é vedado à Prefeitura conceder uma nova sanção aplicada às infrações do
qualquer majoração de tarifas ou modificar o atual contrato, a constituir novação, que "não pode ser
seccionamento das linhas de transportes, enquanto a praticada sem o consentimento mútuo das duas
Companhia Jardim Botânico não der pelno partes".
cumprimento ao dispôsto na lei e nos diversos
Pelo mesmo conseguinte, ao vêr do veto, os
contratos que regulam a concessão do serviço. artigos terceiro e quarto do projeto "instituem
Ainda pelo mesmo artigo, fica o Prefeito autorizado a normas e sançães não previstas nos contratos em
promover a anulação dos aumentos outorgados à vigor, impossíveis de serem cumpridas sem a
Companhia
pela
cláusula
primeira
do anuência da emprêsa concessionária, cujas
contrato firmado em 29 de abril de 1943, obrigações", – acrescenta – "não podem estender-se
"sem prejuízo de outras sanções, que, de além do que está estipulado nos documentos que
acôrdo com a Lei, a Prefeitura, no interêsse regulam a sua posição em face do poder público
público,
julgar
convenientemente
ado- municipal".
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Não há dúvida de que a lei votada pela
Câmara dos Vereadores serve à melhor intenção de
chamar a Companhia Ferro-Carril Jardim Botânico
ao cumprimento de suas obrigações, tão descurado
por ela, com sacrifício para a população, perante o
evidente
descaso
dos
poderes
municipais
competentes para o registro e punição das
constantes infrações contratuais. O próprio Sr.
Prefeito reconhece, em determinada passagem do
seu veto, que "os serviços de bondes do Rio de
Janeiro estão a exigir novas estipulações, impondose uma revisão dos contratos atuais, para serem
adaptados à época em que vivemos, ao progresso e
ao desenvolvimento da cidade". (sic)
A Companhia em causa e a Prefeitura do
Distrito Federal lavraram contratos em 1890, 1899 e
1900, nos termos de leis municipais que autorizaram
a concessão dos serviços públicos de carris àquela
Companhia, bem como as modificações posteriores.
E' certo que; pela moderna doutrina sôbre a
natureza jurídica do ato de concessão de serviços
públicos, não procedem as alegações do Senhor
Prefeito, quando, vetando o projeto, consagra, de
algum modo, a rigidez do contrato que a mencionada
Companhia tem com a Prefeitura, e cujas cláusulas
seriam, ao meu ver, insusceptíveis de modificação, a
arbítrio de uma das partes. Assim, poderíamos
pensar, quando tais concessões eram encaradas
como contrato puro, operando, na sua constituição,
nos seus efeitos e posteriores alterações, pela
exclusiva vontade das partes, não mais quando se
empresta, como hoje, à concessão de serviços
públicos o caráter de contrato por assim dizer suigeneris, prendendo as partes, entre si, através de
compromissos recíprocos, mas ao mesmo tempo
consentindo à ação de uma delas, o concedente,
prudente autonomia, ditada pelo interesse coletivo,
tantas vezes não mais conciliável às regras escritas
acordadas.
Tomando para critério, na espécie, a
distinção entre o que, pelo ato da concessão, se
relaciona com a organização e o funcionamento
do serviço, e o que se reporta, antes, aos
encargos e privilégios de alguma das partes,
entendeu
que,
enquanto
as
disposições
impondo encargos ou liberalizando privilégios
requerem, para sua alteração, a concordância
das duas partes, podem as outras dispo-

sições sofrer as modificações que as supervenientes
circunstâncias econômicas ou sociais aconselharem,
sejam modificações de ordem geral, isto é,
alcanaçndo mais de um serviço ou emprêsa, sejam
modificações de ordem particular, ao serviço objeto
da
concessão,
e,
portanto,
à
emprêsa
concessionária,
Desdobrando êsse raciocínio, pondera o
professor da Faculdade de Direito de Paris, Louis
Rolland, na última edição dos "Precis de Droit
Adminlstratif", que os governantes devem poder
modificar a organização e o funcionamento dos
serviços públicos tôda vez que o exija o bem comum,
independentemente do consentimento de um
particular ou de um grupo. "Adotar uma regra
inversa, seria subordinar o interêsse geral ao
interêsse particular", – conclui. Mas as disposições
de outra categoria, esclarece, são positivamente de
natureza contratual, e não podem, pois, ser
alteradas, senão pelo consentimento das duas
partes.
O Projeto da Câmara dos Vereadores de
aplaudir, quanto à intenção, peca, por sua
generalização, isto é, por não haver distinguido, nas
providências que decreta, as de caráter estatutário
das de caráter meramente contratual, para àquelas
atender, de preferência. Com isso, visando, como
reconhecemos e proclamamos, à melhoria das
condições em que são atualmente prestados à
população carioca os serviços das companhias
concessionárias do transporte em bondes, pode
criar, no entanto; situações ou problemas, de solução
onerosa para a administração pública municipal.
Seria dificil prever se as vantagens, por outro lado
atingidas, compensam as possiveis desvantagens.
Como impossível é, já agora, para efeito de
manutenção ou rejeição do veto do Senhor Prefeito,
apreciar o têxto do senão no que em seu
conteúdo total, uma vez que em seu globo foi o veto
opôsto.
Por êsses fundamentos e demais razões de
direito, opinamos pela aprovação do presente veto.
Sala das Comissões, em 21 de outubro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
Aloysio de Carvalho, Relator. – Augusto Meira. –
Ferreira de Souza. – Vergniaud Wanderley. –
Etelvino Lins. – Filinto Muller. – Arthur Santos. –
Lucio Corrêa.
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PARECER
Nº 1.205 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Veto nº 52, de 1948.
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho.
Por lei de 17 de setembro dêste ano, a.
Câmara dos Vereadores do Distrito Federal decretou
várias providências a serem tomadas pela
Companhia Carris Luz e Fôrça do Rio de Janeiro
Ltda., como sucessora das Companhias de Carris
São Cristóvão, Carris Urbanos e Vila Isabel, em
execução do seu contrato com a Prefeitura do
Distrito, para o serviço de transportes urbanos.
O projeto foi aprovado em 17 de setembro,
sendo totalmente vetado pelo Sr. Prefeito, em data
de 29 do mesmo mês, dentro, portanto, dos dez dias
úteis que lhe são marcados pela Lei Orgânica. O
ofício, encaminhando e fundamentando o veto, tem a
data de 28 (anterior à data do próprio veto) e entrou
no Sendo em 30, sendo na mesma data lido no
expediente da sessão e remetido à Comissão de
Constituição e Justiça. Aí, foi distribuído ao Relator,
em 6 dêste mês.
Escusamo-nos de mencionar aqui as
providências determinadas pelo projeto, uma vez que
repetem as do Projeto nº 31-A, objeto do veto
número 51, de que também fomos o Relator. A
diferença está em que o projeto sôbre que versa o
presente veto se refere à Companhia Carris Luz e
Fôrça do Rio de Janeiro Ltda., e àquela Companhia
Ferro-Carril Jardim Botânico. Ambas as companhias
são contratantes com a Prefeitura do serviço de
transportes urbanos de carris. Não coincidem, pois,
nos dois projetos vetados, apenas a indicação da
Companhia contratante e as datas e prazos dos
respectivos contratos.
Assim, o atual veto, sob o número 52, repete,
por outro lado, nas suas linhas fundamentais, as
razões do veto precedente, e idêntica terá de ser, por
conseguinte, a orientação dos pareceres sôbre os
dois vetos.
Isto pôsto, reportamo-nos aos fundamentos e
razões de direito constantes do parecer anterior para
recomendar, ainda aqui, a aprovação do veto do Sr.
Prefeito.
E' que, pela moderna doutrina jurídica, as disposições
relacionadas com a organização e o funcionamen-

o do serviço concedido devem ser destacadas das
que regulam o regime dos encargos e vantagens, por
forma a que possam aquelas ser alteradas, por
iniciativa do concedente, tôda vez que o exija o
interêsse coletivo, sem o que o interêsse público
ficaria subordinado ao interêsse particular.
O projeto da Câmara dos Vereadores, cuja
intenção merece aplauso, peça, entretanto, por sua
generalização, uma vez que não distingue, nas
providências que decreta, para fiel cumprimento do
contrato da Companhia cessionária, o que seria
estatutário do que é meramente contratual. Visando,
como reconhecemos e proclamamos, à melhoria das
condições em que são atualmente prestados à
população carioca os serviços das emprêsas
concessionárias do transporte em bondes, pode
criar, no entanto, situações ou problemas de solução
onerosa para a administração pública municipal.
Por sua vez, é impossível, para efeito de
manutenção ou rejeição do veto do Sr. Prefeito,
apreciar o texto do projeto senão no seu conteúdo
total, uma vez que em globo foi o veto.
Opinamos, à vista do exposto pela aprovação
do veto.
Sala das Comissões, em 21 de outubro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
Aloysio de Carvalho, Relator. – Ferreira de Souza. –
Vergniaud Wanderley. – Augusto Meira. – Etelvino
Lins. – Filinto Muller. – Arthur Santos.. – Lucio
Corrêa.
PARECER
Nº 1.206 – 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 326, de 1948.
Relator: Sr. Clodomir Cardoso.
Com êste parecer, a Comissão apresenta a
redação final das emendas do Senado ao Projeto nº
326, da Câmara dos Deputados.
Foram aprovadas sessenta emendas e
subemendas.
A
Comissão
reuniu,
entre
si,
algumas
emendas
e
fundiu
outras.
Mas
em cada uma das páginas onde lhes deu a
redação final, indicou-lhes os números, o que
torna fácil a verificação do destino que tiveram tôdas.
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II
Subemenda à Emenda número 71 e Emenda
nº 112. Alguns Senhores Senadores pediram, em
requerimento à Mesa, que essas fossem fundidas.
A Comissão não fêz uma fusão própriamente
dita, mas reuniu–as num só dispositivo constante de
duas alíneas.
Não as fundiu pela mesma razão por que
apenas reuniu outras. E' que a subemenda à
emenda nº 71, aprovada em parte, com preterição da
emenda, e a emenda nº 112, idêntica à de nº 122, a
que também alude o requerimento, tratam
de
funcionários
distintos,
cujas
situações
podem ser consideradas distintamente, quer
pela Câmara, quer pelo Senhor Presidente da
República.
III
A Emenda nº 60 ao art. c0. Há emendas cuja
interpretação começa a ser objeto de controvérsia.
Pareceu, porém, à Comissão que, apesar disso,
nada lhes devia acrescentar nem tirar.
Uma delas é a de nº 60. Pelo artigo 16, tal
como veio da Câmara, as disposições do projeto
seriam inaplicáveis aos membros da magistratura, do
Mniistério Público Federal e do Distrito Federal, aos
Ministros e auditores do Tribunal de Contas cujos
vencimentos
acabam
de
ser
aumentados
por lei especial e ao pessoal administrativo da
Câmara, do Senado e dos tribunais federais,
que já foram ou deverão ser considerados por outra
lei.
A emenda nº 60, porém, acrescenta ao artigo
estas palavras:
"e aos funcionários de qualquer categoria, que
sob qualquer pretexto, houverem tido, nos últimos
doze meses, aumentos, ou cujos cargos tiverem sido
estruturados".
Inquirem se nessa restrição se compreendem
os funcionários promovidos.
Temos como certo que não.
E, quanto aos funcionários que passaram, no
mencionado período, de um para outro quadro, serão
atingidos pela emenda?
A disposição, respondida afirmativamente a
pergunta, pecaria, não só por falta de equidade, mas
também por tornar incoerente o projeto.

1947.

Examinemo-la em face da lei número 200, de

Essa
lei
transferiu
para
quadros
suplementares várias categorias de funcionários
pertencentes a quadros permanentes: Funcionários
tais, nos têrmos da emenda, não serão beneficiados
pelo projeto.
Sucede, entretanto, que o projeto estende o
benefício da própria Lei nº 200 a outras categorias
de funcionários, e êstes, por isso mesmo que a sua
transferência, do quadro a que pertencem para outro
se operará por virtude da lei em que o projeto se
converter, e não por efeito de lei anterior, virão a ter
a dupla vantagem negada aos favorecidos pela
transferência já efetuada.
Mas não é só. Alguns funcionários
beneficiados pela Lei nº 200 podem ter-se
aposentado.
A êsses por disposição da emenda, estenderse-ão as vantagens do projeto, isto é, os seus
proventos serão aumentados. Ora, tal fato poderá
dar lugar a que, como inativos, percebam
vencimento maior do que o pago aos que se achem
na atividade, contràriamente ao dispôsto no artigo
16, parágrafo 1º do projeto.
Dupla vantagem confere também o projeto a
funcionários outros como sejam os médicos
sanitaristas, que terão direito, como não podem
deixar de ter, ao aumento, além de virem a receber
os seus vencimentos em dôbro, verificadas as
condições legais.
Depois, por que distinguir entre os que
melhoraram de situação dentro dos últimos doze
meses e aqueles cuja situação haja melhorado há
doze meses e um dia?
Nem é tudo. O tempo está correndo, e quando
o projeto for publicado como lei, alguns dos
funcionários compreendidos hoje na disposição
restritiva já poderão achar-se fora do seu alcance.
Ora, tanto basta para mostrar quão falho é o
critério adotado pela emenda.
A medida resultante do art. 1º da Lei nº 200,
citada, teve origem num anteprojeto de iniciativa
governamental.
Os funcionários de que êle trata faziam parte,
com outros, de um quadro, que, anos atrás, se
dividira. Em consequência dessa divisão êsses
outros passaram a constituir quadro distinto, com
vencimentos que foram aumentados. Passou a haver
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então, disparidade entre os vencimentos de uns e de
outros.
O
Senhor
Presidente
da
República,
considerando, o ano passado, que não havia razão
para isso, promoveu a equiparação dêsses
vencimentos, o que foi levado a efeito pela Lei
número 200.
Pois é essa equiparação, ou a volta ao statu
quo ante, que há de resultar da emenda, se ela vier a
ficar na lei em elaboração.
E que anomalia não haverá nisso.
De feito. No regime anterior à Lei nº 200, os
vencimentos das duas ordens de funcionários
consideradas eram diferentes; mas diferentes eram
também os seus quadros. Num dêles, vigorava o
padrão numérico; no outro o padrão alfabético.
Agora, pela emenda em aprêço, teremos, dentro de
um mesmo quadro, funcionários da mesma letra com
vencimentos diversos, isto é, a letra, que exprime o
padrão de vencimentos deixará de ter, no caso,
esta significação, apesar do dispôsto no art. 3º do
projeto.
O mesmo, aliás, sucederá se a disposição fôr
aplicada a funcionários que pertencendo a uma
classe, hajam ascendido a outra superior, em virtude
da supressão de uma ou mais classes inferiores da
sua carreira.
Consequências tais não podem ter estado no
pensamento da emenda.
Mas poderia a Comissão obviar a êsses
inconvenientes por uma nova redação dela?
Certamente, carecia dessa competência.
IV
A Emenda nº 365 ao artigo 16 – Dispõe esta:
"Estender-se-ão aos médicos sanitaristas do
Ministério da Educação e Saúde, aposentados até a
data do Decreto-lei nº 8.833, de 24 de janeiro de
1946, os direitos e vantagens por êle concedidos a
partir da mesma data".
Está igualmente sendo objeto de dúvidas a
disposição desta emenda.
A que médicos, na realidade, se refere ela?
Presentemente, tem-se como condição para
que um médico do serviço público seja havido como
sanitarista que tenha curso especial, feito no Instituto
Osvaldo Cruz.
Mas nem sempre foi assim. A lei
nº
284
de
28
de
outubro
de
1936,
fêz
do
"médico
sarnitário"
um
gêne-

ro que inclui certas categorias de funcionários já
existentes.
E' evidente que não é possível deixar de
reconhecer aos médicos assim denominados o
caráter necessário para que se compreendam na
disposição da emenda.
Mas a lei não lhes deu denominação tal, senão
em virtude das suas funções, das funções que já
vinham exercendo. Claro é também, portanto, que a
disposição da emenda abrange os médicos
aposentados antes da lei, e a que ela chamou de
sanitários.
Mas é outra questão, esta que a Comissão
não pode dirimir.
Emenda nº 78 – E' esta a emenda pela qual
devem ser pagos vencimentos em dôbro aos
médicos sanitaristas que consagrem integralmente o
seu tempo de serviço público.
Suscita-se aqui, esta questão: deve-se
considerar a matéria apenas do ponto de vista da
denominação legal dada ao público, ou há alguma
coisa de essencial nela, que se haja de tomar em
consideração?
No serviço público, ao lado dos médicos que
são sanitaristas, porque a lei assim lhes chama,
outros existem, cuja carreira tem denominação
diferente, mas que não só não feito o curso de
sanitaristas e sanitaristas são pelas funções que
exercem, mas também são funcionários cujo tempo é
todo dedicado, por exigência legal aos trabalhos da
sua especialidade.
Ora, a emenda alude simplesmente a médicos
sanitaristas. Que quis significar com isso? Não seria
a Comissão que lhe pudesse esclarecer o
pensamento.
Pela emenda nº 78, parece, não é a lei, o
regulamento, o serviço, senão o médico, que há de
determinar se o tempo por êle consagrado às suas
funções deve ser, ou não, integral.
Mas deve ser êste o critério?
O parágrafo 1º, definindo o tempo integral
declara ser "o dedicado exclusivamente aos
trabalhos e estudos dos problemas de medicina
preventiva".
Entendido ao pé da letra o dispositivo, poderse-á considerar tempo integral qualquer lapso de
tempo, desde que dedicado exclusivamente ao
serviço ou ao estudo.
Positivamente não é êste o pensamento da
emenda, Daí o ter a Comissão dado outra redação a
êsse parágrafo.
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As
demais
disposições
não
foram
modificadas. Nova lei poderá regular mais
claramente a matéria.
Esta, aliás, já é, entre nós, objeto
de algumas disposições legais. E' o que se
vê
do
art.
29
da
Lei
número
284,
de 28 de outubro de 1936, expresso nêstes
têrmos:
"Art. 29. A juízo do Govêrno, e quando o
permitirem as condições financeiras do Pais será
estabelecido, para o exercício de certos cargos
técnicos, científicos e de magistério, o regime do
tempo integral.
§ 1º Para o funcionário de tempo integral
serão fixados vencimentos superiores aos do seu
cargo, os quais não poderão exceder de cem por
cento dos vencimentos normais.
§ 2º As vantagens do tempo integral
sómente serão concedidas aos funcionários
nomeados anteriormente à êste regime, caso se
obriguem, expressamente, a não exercer
qualquer outra função.
§ 3º Ficará sujeito à demissão, mediante
inquérito administrativo, o funcionário que infringir
o dispôsto nos parágrafos anteriores.
S. C., em 22 de outubro de 1948.
Clodomir Cardoso, Presidente. – Cícero de
Vasconcelos, Relator. – Augusto Meira. –
Waldemar Pedrosa. – Ribeiro Gonçalves.

§ 1º Os atuais ocupantes dos cargos de
provimento efetivo, dos padrões P, Q, R e S terão os
seguintes vencimentos mensais:

EMENDAS DO SENADO AO
PROJETO DE LEI

Nº 5

1948.

Da Câmara dos Deputados número 326, de
Nº 1

Cr$
P..........................................................
Q.........................................................
R.........................................................
S..........................................................

8.900,00
9.000,00
10.000,00
11.900,00

§ 2º Tais cargos, quando vagarem passarão a
ser do padrão O, salvo os incluídos, por lei ora
vigente, nos Quadro Suplementares dos diversos
Ministérios, os quais, no caso de vaga, serão
extintos.
Nº 3
Ao art. 3º (subemenda à entenda nº 3).
Acrescente-se:
§ 3º Fica ressalvado o direito de promoção.
N° 4
Ao art. 4º (emenda nº 44).
Exclua-se do agrupamento m e inclua-se no
agrupamento n, correspondente ao padrão alfabético
O, o padrão numérico 26.

Ao art. 4º (emenda nº 45).
Exclua-se do agrupamento h e inclua-se no
agrupamento i, correspondente ao padrão alfabético
J, o padrão numérico 12.

Ao art. 2º §§ 1º e 2º (emendas 108, 53 e 1).
Nº 6
Substituam-se êsses parágrafos pelo
seguinte:
Ao art. 5º (emenda nº 3). Suprima-se o
Parágrafo único. Excetuam-se do dispôsto parágrapo único.
nêste artigo:
a) os subsídios do Presidente e do ViceN°7
Presidente da República, bem como os dos
membros do Congresso Nacional, e os
Depois do art. 6º (emenda nº 34 e
vencimentos dos Ministros de Estado, todos os subemenda).
quais obedecerão à lei ou resolução que os fixar;
Acrescente-se:
b) os vencimentos dos oficiais generais das
Art. ... As atuais gratificações de função de
fôrças armadas, constantes do art. 8º.
chefia das repartições do Ministério da Fazenda
ficam majoradas na seguinte base:
Nº 2
Delegados Fiscais do Tesouro Nacional
Ao art. 3º, §§ 1º e 2º (emenda nº 3).
dos Estados, membros do Conselho
Substituam-se os parágrafos por êstes:
Superior de Tarifa, Primeiro e Segundo
Coselhos de Contribuintes, representantes
da Fazenda nêsses Conselhos e
respectivos secretários................................ 100%
Inspetores de Alfândegas, Delegados
Regionais e Sec-
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cionais da Divisão do Impôsto de Renda,
Chefes de Delegacias do Serviço do
Patrimônio da União, Chefes de Seções
Regionais do Laboratório de Análises,
Contadores Seccionais da Contadoria Geral
da República e Administradores de Agências
Aduaneiras, Mesas de Rendas, Postos e
Registros Fiscais.........................

Relação a que se refere a emenda nº 8
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Cargo em comissão
50%

Nº 8
Ao art. 6º e seu parágrafo único emenda nº 85).
Substituam-se pelo seguinte:

CC-1
1 – Chefe do Gabinete Civil.
Órgãos diretamente subordinados ao Presidente da República
CONSELHO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

Dos cargos em comissão e das funções gratificadas

Cargos em comissão

Art. 6º Os cargos de provimento em comissão
corresponderão aos seguintes símbolos e valores
mensais:

CC-1
1 – Diretor Geral.

Cr$
CC-1
CC-2
CC-3
CC-4
CC-5

...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

15.000,00
13.000,00
11.000,00
10.000,00
9.000,00

§ 1º As funções gratificadas criadas ou alteradas
depois de vigente esta Lei corresponderão aos seguintes
símbolos e valores mensais:
Cr$
FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
FG-7

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

3.000,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00

§ 2º Os cargos de provimento em comissão
do Poder Executivo são os que constam da relação
anexa.
§ 3º São também as que constam da relação anexa as
funções gratificadas que passam a substituir cargos em
comissão.
§ 4º Fica assegurada a situação pessoal das
atuais ocupantes dos cargos de provimento efetivo que se
tornam de provimento em comissão, bem como a dos que
ocupam cargos de provimento em comissão cuja
transformação em função gratificada se verificará à medida
que vagarem.
§ 5º Os ocupantes de cargos em comissão e de
funções gratificadas ficam sujeitos ao regime de tempo
integral.

CC-4
1 – Consultor Jurídico.
1 – Diretor da Divisão Técnica.
CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO
Cargos em comissão
1 – Diretor Geral.
CC-2
2 – Diretor de Divisão.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO
Cargos em comissão
CC-1
1 – Diretor Geral.
CC-2
4 – Diretor de Divisão.
CC-5
1 – Diretor dos Cursos de Administração.
1 – Diretor do Serviço de Administração.
1 – Diretor do Serviço de Documentação.
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Cargo sem comissão
CC-2
1 – Diretor Geral de Aeronáutica.
1 – Diretor Geral de Engenharia.
CC-5
1 – Chefe da Divisão do Pessoal Civil.
4 – Diretor de Divisão da Diretoria de Aeronáutica Civil.
4 – Diretor de Divisão da Diretoria de Engenharia.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Cargos em comissão
CC-2
1 – Diretor Geral do Centro Nacional de Ensino e
Pesquisas Agronômicas.
1 – Diretor Geral do Departamento Nacional de
Produção Animal.
1 – Diretor Geral do Departamento Nacional de
Produção Mineral.
1 – Diretor Geral do Departamento Nacional de
Produção Vegetal.
1 – Diretor do Departamento de Administração.
CC-3
1 – Diretor do Serviço Nacional de Pesquisas
Agronômicas.
1 – Reitor da Universidade Rural.
CC-4
1 – Diretor do Serviço de Economia Rural.
1 – Diretor do Serviço de Estatística da Produção.
1 – Diretor do Serviço de Expansão do Trigo.
1 – Diretor do Serviço Florestal.
1 – Diretor do Serviço de Meteorologia.
1 – Diretor do Serviço de Proteção aos Indios.
1 – Superintendente do Ensino Agrícola e
Veterinário.
CC-5
1 – Diretor da Divisão de Caça e Pesca do
Departamento Nacional da Produção Animal.
1 – Diretor da Divisão de Defesa Sanitária Animal
do Departamento Nacional da Produção Animal.
1 – Diretor da Divisão do Fomento da Produção
Animal do Departamento Nacional da Produção Animal.
1 – Diretor da Divisão de Inspeção de Produtos de
Origem Animal do Departamento Nacional da Produção
Animal.
1 – Diretor da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal
do Departamento Nacional da Produção Vegetal.
1 – Diretor da Divisão de Fomento
da
Produção
Vegetal
do

Departamento
Nacional
da
Produção
Vegetal.
1 – Diretor da Divisão de Terras e
Colonização do Departamento Nacional da
Produção Vegetal.
1 – Diretor da Divisão do Material do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão de Obras do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão do Orçamento do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão do Pessoal do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Escola Nacional de
Agronomia.
1 – Diretor da Escola Nacional de
Veterinária.
1 – Diretor do Instituto Agronômico do
Norte.
1 – Diretor do Instituto Agronômico do
Nordeste.
1 – Diretor do Instituto Agronômico do
Oeste.
1 – Diretor do Instituto Agronômico do Sul.
1 – Diretor do Instituto de Biologia Animal.
1 – Diretor do Instituto de Ecologia e
Experimentação Agrícolas.
1 – Diretor do Instituto de Óleos.
1 – Diretor do Instituto de Fermentação.
1 – Diretor do Instituto de Química
Agrícola.
1 – Diretor do Instituto de Zootecnia.
1 – Diretor do Jardim Botânico.
1 – Diretor do Serviço de Informação
Agrícola.
1 – Diretor da Divisão de Águas do
Departamento da Produção Mineral.
1 – Diretor da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Departamento Nacional da
Produção Mineral.
1 – Diretor da Divisão de Geologia e
Mineralogia do Departamento Nacional da
Produção Mineral.
1 – Diretor do Laboratório da Produção
Mineral do Departamento Nacional da Produção
Mineral.
1 – Administrador da Colônia Agrícola
Nacional do Amazonas.
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1 – Administrador da Colônia Agrícola Nacional de
1 – Reitor da Universidade do Brasil.
Dourados.
1 – Reitor da Universidade de Recife.
1 – Administrador da Colônia Agrícola Nacional de
1 – Diretor do Instituto Nacional de Estudos
General Osório.
Pedagógicos.
1 – Administrador da Colônia Agrícola Nacional do
Pará.
CC-4
1 – Administrador da Colônia Agrícola Nacional do
Maranhão.
1 – Consultor Jurídico.
1 – Administrador da Colônia Agrícola Nacional do
1 – Diretor da Biblioteca Nacional.
Piauí.
1 – Diretor do Ensino Comercial.
1 – Administrador do Núcleo Colonial Agro1 – Diretor do Ensino Industrial.
Industrial de São Francisco.
1 – Diretor do Ensino Secundário.
1 – Diretor do Ensino Superior.
FG-3
1 – Diretor do Observatório Nacional.
1 – Diretor do Serviço Federal de Bio1 – Chefe do Serviço de Comunicação do Estatística.
Departamento de Administração.
1 – Diretor do Serviço Nacional do
Câncer.
FG-4
1 – Diretor do Serviço Nacional de Febre
Amarela.
1 – Chefe do Serviço de Desportos da
1 – Diretor do Serviço Nacional de
Universidade Rural.
Fiscalização de Medicina.
1 – Chefe do Serviço Médico do Centro Nacional
1 – Diretor do Serviço Nacional da
de Ensino e Pesquisas Agronômicas.
Lepra.
1 – Superintendente de Edifícios e Parques do
1 – Diretor do Serviço Nacional da
Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas.
Malária.
1 – Administrador do Entreposto da Pesca do Rio
1 – Diretor do Serviço Nacional da
de Janeiro.
Peste.
1 – Diretor do Serviço Nacional da
FG-6
Tuberculose.
1 – Diretor do Serviço de Estatística da
5 – Administrador de Núcleo Colonial.
Educação e Saúde.
1 – Diretor do Serviço de Saúde dos
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
Pôrtos.
Cargos em comissão

CC-5

CC-2

7 – Delegado Federal de Saúde (2ª a 8ª
Regiões).
1 – Diretor da Casa de Rui Barbosa.
1 – Diretor do Centro Psiquiátrico
Nacional, do Serviço Nacional de Doenças
Mentais.
1 – Diretor da Colônia Juliano Moreira, do
Serviço Nacional de Doenças Mentais.
1 – Diretor do Conservatório Nacional de
Canto Orfeônico, do Departamento Nacional de
Educação.
1 – Diretor da Divisão do Material, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão de Obras, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão do Pessoal, do
Departamento de Administração.

1 – Diretor Geral do Departamento Nacional de
Educação.
1 – Diretor Geral do Departamento Nacional de
Saúde.
1 – Diretor do Departamento de Administração.
CC-3
1 – Diretor do Instituto Osvaldo Cruz.
1 – Diretor do Departamento Nacional da Criança.
1 – Diretor do Serviço Nacional de Doenças
Mentais.
1 – Diretor do Patrimônio Histórico Artístico
Nacional.
1 – Reitor da Universidade da Bahia.
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1 – Diretor da Divisão de Cooperação
Federal, do Departamento Nacional da Criança.
1 – Diretor da Divisão de Proteção Social
da Infância, do Departamento Nacional da
Criança.
1 – Diretor da Divisão.
1 – Diretor da Divisão de Proteção Social
da Infância, do Departamento Nacional da
Criança.
1 – Diretor da Divisão de Ensino ExtraEscolar, do Departamento Nacional de Educação.
1 – Diretor da Divisão de Educação Física
do Departamento Nacional de Educação.
1 – Diretor da Divisão de Organização
Hospitalar, do Departamento Nacional de Saúde.
1 – Diretor da Divisão de Organização
Sanitária, do Departamento Nacional de Saúde.
1 – Diretor da Divisão de Conservação e
Restauração da Diretoria do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional.
1 – Diretor da Divisão de Estudos e
Tombamentos, da Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional.
1 – Diretor da Escola de Enfermagem Ana
Néri.
1 – Diretor da Escola Técnica Nacional.
1 – Diretor do Hospital Gustavo Riedel, do
Serviço Nacional de Doenças Mentais.
1 – Diretor do Hospital de Neuro-Psiquiatria
Infantil, do Serviço Nacional de Doenças Mentais.
1 – Diretor do Hospital de Neuro-Sífilis do
Serviço Nacional de Doenças Mentais.
1 – Diretor do Hospital Pedro II, do Serviço
Nacional de Doenças Mentais.
1 – Diretor do Instituto Benjamin Constant.
1 – Diretor do Instituto Fernandes Figueira,
do D.N.C.
1 – Diretor do Instituto Nacional de Cinema
Educativo.
1 – Diretor do Instituto Nacional do Livro.
1 – Diretor do Instituto Nacional de SurdosMudos.
1 – Diretor do Instituto de Psiquiatria do
Serviço Nacional de Doenças Mentais.
1 – Diretor do Manicômio Judiciário do
Serviço Nacional de Doenças Mentais.

1 – Diretor do Museu Histórico Nacional.
1 – Diretor do Museu do Ouro.
1 – Diretor do Museu da Inconfidência.
1 – Diretor do Museu Histórico Nacional.
1 – Diretor do Museu Nacional.
1 – Diretor do Museu Nacional de Belas Artes.
1 – Diretor do Serviço de Biometria Médica, do
Departamento Nacional de Saúde.
1 – Diretor do Serviço de Documentação.
1 – Diretor do Serviço Nacional de Educação
Sanitária.
1 – Diretor do Serviço Nacional de Teatro.
1 – Diretor do Serviço de Radio-difusão
Educativa.
1 – Diretor da Divisão de Circulação, da
Biblioteca Nacional.
1 – Diretor da Divisão de Obras Raras e
Publicação, da Biblioteca Nacional.
1 – Diretor dos Cursos de Bibliotecomia, da
Biblioteca Nacional.
1 – Diretor da Divisão de Aquisição, da
Biblioteca Nacional.
1 – Diretor da Divisão de Catalogação, da
Biblioteca Nacional.
4 – Chefe de Distrito da Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
FG-3
1 – Superintendente do Serviço de Transporte
do Departamento de Administração.
1 – Chefe do Serviço de Comunicações, do
Departamento de Administração.
FG-4
1 – Diretor da Escola Técnica de Belo
Horizonte.
1 – Diretor da Escola Técnica de Campos.
1 – Diretor da Escola Técnica de Curitiba.
1 – Diretor da Escola Técnica de Goiânia.
1 – Diretor da Escola Técnica de Manaus.
1 – Diretor da Escola Técnica de Pelotas.
1 – Diretor da Escola Técnica de Recife.
1 – Diretor da Escola Técnica de Salvador.
1 – Diretor da Escola Técnica de São Luis.
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1 – Diretor da Escola Técnica de São
Paulo.
1 – Diretor da Escola Técnica de
Vitória.
FG-5

CC-4
1 – Diretor da Divisão de Economia Cafeeira.
1 – Diretor do Serviço de Estatística Econômica e
Financeira.

CC-5
1 – Diretor da Escola Industrial de
Aracaju.
1 – Chefe da Agência do Departamento Federal
1 – Diretor da Escola Industrial de de Compras em São Paulo.
Belém.
4 – Diretor de Divisão do Departamento Federal
1 – Diretor da Escola Industrial de de Compras.
Cuiabá.
1 – Diretor da Divisão de Material.
1 – Diretor da Escola Industrial de
1 – Diretor do Serviço de Pessoal.
Florianópolis.
3 – Diretor de Divisão do Serviço do Patrimônio
1 – Diretor da Escola Industrial de da União.
Fortaleza.
1 – Diretor da Escola Industrial de João
FG-3
Pessoa.
1 – Diretor da Escola Industrial de
1 – Administrador do Edifício da Fazenda.
Maceió.
1 – Chefe do Serviço de Comunicações.
1 – Diretor da Escola Industrial de Natal.
15 – Chefe de Oficina da Casa da Moeda.
1 – Diretor da Escola Industrial de Teresina.
1 – Chefe dos Serviços Auxiliares da
MINISTÉRIO DA GUERRA
Biblioteca Nacional.
Cargos em comissão
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CC-5
Cargos em comissão
1 – Chefe da Divisão do Pessoal Civil.
CC-1
1 – Secretário do Território de Fernando de
Noronha.
1 – Diretor Geral da Fazenda Nacional.
MINISTÉRIO DA MARINHA
CC-2
Cargos em comissão
1 – Contador Geral da República.
1 – Delegado do Tesouro Brasileiro no
CC-1
Exterior.
1 – Diretor da Despesa Pública.
1 – Presidente do Tribunal Marítimo.
1 – Diretor das Rendas Internas.
1 – Diretor das Rendas Aduaneiras.
CC-5
1 – Diretor da Divisão do Impôsto de
Renda.
1 – Chefe da Divisão do Pessoal Civil.
1 – Diretor do Serviço de Patrimônio da
1 – Diretor do Arquivo da Marinha.
União.
1 – Diretor da Secretaria da Marinha.
1 – Diretor do Departamento Federal de
Compras.
Funções gratificadas
1 – Diretor da Recebedoria do Distrito
Federal.
FG-5
1 – Diretor da Recebedoria Federal de São
Paulo.
1 – Secretário do Tribunal Marítimo.
1 – Procurador Geral da Fazenda Pública.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES
CC-3
Cargos em comissão
1 – Diretor da Caixa de Amortização.
1 – Diretor da Casa da Moeda.
CC-1
1 – Diretor do Laboratório Nacional de
Análises.
1 – Chefe de Polícia.
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CC-3
1 – Consultor Geral da República.
1 – Diretor Geral do Departamento Interior e
Justiça.
4 – Governador do Território.
1
–
Diretor
do
Departamento
de
Administração.
– CC-3
1 – Corregedor do Departamento Federal de
Segurança Pública.
1 – Diretor da Imprensa Nacional.
1 – Diretor do Serviço de Assistência a Menores.
1 – Diretor da Divisão de Polícia Política e
Social.
CC-4

1 – Federal de Segurança pública.
1 – Diretor da Divisão de Interefundo e
Coordenação
do
Departamento
Federal
de
Segurança Pública.
1 – Diretor da Divisão de Polícia Técnica.
1 – Diretor da Divisão de Assuntos Políticos, do
Departamento do Interior e Justiça.
1 – Diretor da Divisão de Interior, do
Departamento do Interior e Justiça.
1 – Diretor da Divisão de Justiça, do
Departamento do Interior e Justiça.
1 – Comandante da Polícia Especial.
1 – Diretor do Instituto Félix Pacheco.
1 – Diretor do Instituto Médico Legal.
1 – Diretor do Instituto Profissional 15 de
Novembro, do Serviço de Assistência a Menores.
1 – Diretor do Serviço de Documentação.
1 – Diretor do Serviço Médico do Departamento
Federal de Segurança Pública.
1 – Chefe de Serviço de Registro de
Estrangeiros, da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e
de Fronteiras.
4 – Secretário de Território.
30 – Delegado de Polícia.

1 – Delegado de Economia Popular.
1 – Delegado de Menores.
1 – Delegado de Roubos e Falsificações.
1 – Delegado de Segurança Política.
1 – Delegado de Segurança Social.
1 – Delegado de Vigilância.
1 – Diretor do Arquivo Nacional.
1 – Diretor da Penitenciária Central do Distrito
Funções gratificadas
Federal.
1 – Diretor do Presídio do Distrito Federal.
FG-2
1 – Diretor do Serviço de Estatística
Demográfica Moral e Política.
1 – Diretor da Escola de Polícia, da Divisão de
1 – Diretor da Agência Nacional.
Polícia Técnica.
1 – Diretor da Divisão de Polícia
1 – Diretor do Gabinete de Pesquisas da
1 – Marítima, Aérea e de Fronteiras.
Divisão de Polícia Técnica.
1 – Diretor da Guarda Civil.
1 – Chefe da Divisão de Produção da Imprensa
1 – Diretor do Serviço de Trânsito, do Nacional.
Departamento Federal de Segurança Pública.
FG-3
CC-5
1 – Chefe do Serviço de Comunicação, do
1 – Diretor da Divisão do Material do Departamento de Administração.
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Escola Agrícola Arthur
1 – Diretor da Divisão de Obras, do Bernardes,
do
Serviço
de
Assistência
a
Departamento de Administração.
Menores.
1 – Diretor da Divisão de Orçamento do
1 – Diretor da Escola Venceslau Braz, do
Departamento de Administração.
Serviço de Assistência a Menores.
1 – Diretor da Divisão do Pessoal, do
1 – Chefe da Divisão de Administração, da
Departamento de Administração.
Imprensa Nacional.
1
–
Diretor
da
Divisão
de
1 – Chefe do Serviço de Publicação, da
Administração
do
Departamento Imprensa Nacional.
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1 – Diretor do Serviço de Transportes, do mento Nacional de Estradas de Ferro.
Departamento Federal de Segurança Pública.
1 – Diretor da Divisão de Estudos e Projetos,
do Departamento Nacional de Estradas de
FG-4
Ferro.
1 – Diretor da Divisão de Planos e Obras, do
1 – Diretor da Escola de Aprendizagem de Artes Departamento
Nacional
de
Estradas
de
Gráficas.
Ferro.
1 – Diretor da Secretaria de Agência Nacional.
1 – Diretor da Divisão de Construção e
1 – Diretor do Museu, da Divisão de Polícia Técnica. Conservação, do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem.
FG-5
1 – Diretor de Divisão de Estudos e Projetos,
do Departamento Nacional de Estradas de
1 – Chefe da Assistência Policial, do Serviço de Rodagem.
Transportes, do Departamento Federal de Segurança
1 – Diretor da Divisão Técnica, do
Pública.
Departamento Nacional de Obras, Contra as
Sêcas.
FG-6
1 – Diretor da Divisão de Obras do
Departamento
Nacional
de
Obras
de
1 – Chefe da Garage, do Serviço de Transportes, Saneamento.
do Departamento Federal de Segurança Pública.
1 – Diretor da Divisão de Projetos, do
Departamento
Nacional
de
Obras
de
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Saneamento.
1 – Diretor da Divisão Econômica e Comercial,
(Quadro 1)
do Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais.
1 – Diretor da Divisão de Hidrografia, do
Cargos em comissão
Departamento Nacional de Portos, Rios e
CC-2
Canais.
1 – Diretor da Divisão de Planos e Obras, do
1 – Diretor Geral do Departamento Nacional de Departamento Nacional de Portos, Rios e
Estradas de Ferro.
Canais.
1 – Diretor-Geral do Departamento. Nacional de
2 – Diretor Fiscal do Departamento Nacional
Estradas de Rodagem.
de Portos, Rios e Canais.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional de
2 – Inspetor do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas.
Obras de Saneamento.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento.
CC-5
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Portos, Rios e Canais.
4 – Chefe de Distrito do Departamento
1 – Diretor-Geral do Departamento de Administração. Nacional de Obras Contra as Sêcas.
1 – Chefe do Serviço Agro-Industrial do
CC-3
Departamento Nacional de Obras Contra as
Sêcas.
1 – Diretor da Estrada de Ferro Bragança.
1 – Chefe do Serviço de Piscicultura, do
1 – Diretor da Estrada de Ferro D. Teresa Cristina. Departamento Nacional de Obras Contra as
Sêcas.
CC-4
1 – Diretor da Divisão do Material, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor do Departamento Nacional de
1 – Diretor da Divisão do Orçamento, do
Iluminação e Gás.
Departamento de Administração.
1 – Chefe do Serviço de Estudos, do
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.
1 – Diretor da Divisão, de Controle Industrial, do
Departa-
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1 – Diretor da Divisão do Pessoal, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão de Administração, do
Departamento
Nacional
de
Estradas
de
Ferro.
1 – Diretor da Divisão de Gás, do Departamento
de Iluminação e Gás.
1 – Diretor da Divisão de Iluminação Pública, do
Departamento de Iluminação e Gás.
1 – Diretor da Divisão de Instalações Elétricas,
do Departamento de Iluminação e Gás.
1 – Diretor do Laboratório Central, do
Departamento de Iluminação e Gás.
1 – Superintendente da Administração do Pôrto
de Laguna.
FG-3
1 – Administrador do Pôrto de Natal, do
Departamento
Nacional
de
Portos,
Rios
e
Canais.
1 – Diretor da Divisão de Administração,
do
Departamento
Nacional
de
Obras
e
Saneamento.
1 – Diretor do Serviço de Comunicações, do
Departamento de Administração.
(QUADRO III)
Cargos em comissão

(QUADRO VII)
CC-3
1 – Diretor da Estrada de Ferro Goiás.
(QUADRO VIII)
CC-3
1 – Diretor da Estrada de Ferro São Luís-Teresina.
(QUADRO IX)
CC-3
1 – Diretor da Estrada de Ferro Central do Rio
Grande do Norte.
(QUADRO X)
CC-3
1 – Diretor da Estrada de Ferro da Bahia a Minas.
(QUADRO XI)
CC-3
1 – Diretor da Estrada de Ferro Central do Piauí.

CC-2

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

1 – Diretor-Geral do Departamento dos Correios
e Telégrafos.

Cargos em comissão

CC-4
1 – Diretor dos Correios.
1 – Diretor do Material.
1 – Diretor do Pessoal.
FG-3
1 – Secretário do Diretor-Geral.
(QUADROS V a XI)
Cargos em comissão
(QUADRO V)
CC-2
1 – Diretor de Viação Férrea Leste Brasileiro.

CC-2
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Indústria e Comércio.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Previdência Social.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Seguros Privados e Capitalização.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional do
Trabalho.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Propriedade Industrial.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Imigração.
1 – Diretor-Geral do Departamento de Administração.
CC-3
1 – Diretor do Instituto Nacional de Tecnologia.
1 – Diretor do Serviço Atuarial.

(QUADRO VI)

CC-4

CC-3

1 – Consultor Jurídico.
1 – Diretor do Serviço de Estatística, Previdência e
Trabalho.

1 – Diretor da Rêde de Viação Cearense.
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CC-5
1 – Delegado Regional do Departamento
Nacional de Seguros Privados e Capitalização.
1 – Diretor da Divisão do Material, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão do Orçamento de
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão do Pessoal, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão de Cadastro e
Fiscalização, do Departamento Nacional de Indústria
e Comércio.
1 – Diretor da Divisão de Expansão
Econômica, do Departamento Nacional de Indústria e
Comércio.
1 – Diretor da Divisão de Registro de
Comércio, do Departamento Nacional de Indústria e
Comércio.
1 – Diretor da Divisão de Contabilidade, do
Departamento Nacional de Previdência, Social.
1 – Diretor da Divisão de Coordenação e
Recursos, do Departamento Nacional de Previdência
Social.
1 – Diretor da Divisão de Fiscalização, do
Departamento Nacional de Previdência Social.
1 – Diretor da Divisão Imobiliária, do
Departamento Nacional de Previdência Social.
1 – Diretor da Divisão Jurídica, do
Departamento Nacional de Propriedade Industrial.
1 – Diretor da Divisão de Marcas, do
Departamento Nacional de Propriedade Industrial.
1 – Diretor da Divisão de Privilégios, do
Departamento Nacional de Propriedade Industrial.
1 – Diretor da Divisão de Fiscalização, do
Departamento Nacional do Trabalho.
1 – Diretor da Divisão de Higiene e Segurança
do Trabalho, do Departamento Nacional do Trabalho.
1 – Diretor da Divisão de Organização e
Assistência Sindical, do Departamento Nacional do
Trabalho.
1 – Diretor da Divisão de Organização e
Assistência Sindical, do Departamento Nacional do
Trabalho.
1
–
Diretor
do
Serviço
de
Identificação
Profissional,
do
De-

partamento Nacional do Trabalho.
1 – Diretor da Divisão de Combustíveis Industriais
e Motores, do Instituto Nacional de Tecnologia.
1 – Diretor da Divisão de Eletricidade e Medidas
Elétricas do Instituto Nacional de Tecnologia.
1 – Diretor da Divisão de Indústrias de
Construção, do Instituto Nacional de Tecnologia.
1 – Diretor da Divisão de Indústrias de
Fermentação, do Instituto Nacional de. Tecnologia.
1 – Diretor da Divisão de Indústrias Metalúrgicas,
do Instituto Nacional de Tecnologia.
1 – Diretor da Divisão de Indústrias Químicas
Orgânicas, do Instituto Nacional de Tecnologia.
1 – Diretor da Divisão de Indústrias Químicas
Inorgânicas, do Instituto Nacional de Tecnologia.
1 – Diretor da Divisão de Industrias Téxteis, do
Instituto Nacional de Tecnologia.
1 – Diretor de Divisão, de Meteologia, do Instituto
Nacional de Tecnologia.
1 – Diretor de Hospedaria dos Imigrantes, do
Departamento Nacional de Imigração.
1 – Diretor do Serviço de Documentação.
Funções gratificadas
FG-1
5 – Delegado Regional do Departamento
Nacional de Seguros Privados e Capitalização.
1 – Delegado Regional do Trabalho em
Pernambuco.
1 – Delegado Regional do Trabalho na Bahia.
1 – Delegado Regional do Trabalho no Rio de
Janeiro.
1 – Delegado Regional do Trabalho em Minas
Gerais.
1 – Delegado Regional do Trabalho no Rio
Grande do Norte.
FG-2
1 – Delegado Regional do Trabalho no Pará.
1 – Delegado Regional do Trabalho no Ceará.
1 – Delegado Regional do Trabalho no Rio
Grande do Norte.
1 – Delegado Regional do Trabalho na Paraíba.
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1 – Delegado Regional do Trabalho em Alagoas.
1 – Delegado Regional do Trabalho em Sergipe.
1 – Delegado Regional do Trabalho no Paraná.
1 – Delegado Regional do Trabalho em Santa
Catarina.

FA-5........................................................
FA-6........................................................
FA-7........................................................
FA-8........................................................
FA-9........................................................

7.000,00
6.400,00
5.400,00
4.500,00
3.600,00

FG-3

Art. 9º Os vencimentos dos postos a que se
refere o art. 8º correspondente a êstes
1 – Chefe do Serviço de Comunicações, do padrões:
Departamento de Administração.
1 – Delegado Regional do Trabalho no Amazonas.
a) General de Exército, Almirante de
1 – Delegado Regional do Trabalho no Maranhão.
Esquadra e Tenente Brigadeiro............... FA-1
1 – Delegado Regional do Trabalho no Piauí.
b) General de Divisão, Vice Almirante e
1 – Delegado Regional do Trabalho no Espírito Santo.
Major Brigadeiro....................................... FA-2
1 – Delegado Regional do Trabalho em Goiás.
c) General de Brigada, Contra-Almirante e
1 – Delegado Regional do Trabalho em Mato Grosso.
Brigadeiro.................................................. FA-3
d) Coronel e Capitão de Mar e Guerra......... FA-4
FG-4
e) Tenente Coronel e Capitão de Fragata.... FA-5
f) Major e Capitão de Corveta...................... FA-6
1 – Diretor da Secretaria da Comissão Central de g) Capitão e Capitão-Tenente....................... FA-7
Preços.
h) 1º Tenente................................................ FA-8
1 – Síndico do Departamento Nacional de i) 2º Tenente................................................ FA-9
Indústria e Comércio.
1 – Engenheiro Chefe do Tribunal Superior do
Nº 11
Trabalho.
Ao art. 9º (subemenda a emenda nº 106).
Parágrafo único. Os vencimentos constantes
FG-5
dêste artigo são extensivos à Polícia Militar e ao
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
1 – Chefe de Serviço de Administração, do
Instituto Nacional de Tecnologia.
Nº 12
Nº 9

Depois do art. 10 (emenda nº 69).
Acrescente-se:
Depois do art. 7º (emenda nº 70 e subemenda, e
Art. Ficam assegurados vencimentos e
entenda nº 125).
salários
iniciais
e
finais
correspondentes,
Acrescente-se:
respectivamente, aos vencimentos das classes K e O
Art. Os inspetores de ensino superior, secundário para os cargos e funções médicas de qualquer
e comercial, bem como os de educação física, terão natureza e especialização.
vencimentos correspondentes à referência 25.
Nº 12
Nº 10
Depois do art. 10 (emenda nº 78).
Aos arts. 8º e 9º (emenda nº 106).
Acrescente:
Substituam-se pelos seguintes:
Art. Perceberão os médicos sanitaristas do
Art. 8º Os padrões alfabéticos de vencimentos Ministério da Educação e Saúde o dôbro dos
dos postos de oficiais das fôrças armadas terão os vencimentos da classe a que pertençam, ou venham
seguintes valores mensais:
a pertencer, em virtude do tempo integral de serviço,
por que optarem.
Cr$
§ 1º Entender-se-á que é exigido tempo
FA-1................................................................ 20.000,00 integral, para os fins dêste artigo, quando o médico
FA-2................................................................ 18.000,00 deva dedicar todo o seu tempo, de acôrdo com as
FA-3................................................................ 12.000,00 disposições regulamentares, aos trabalhos e estudos
FA-4................................................................ 9.000,00
dos problemas da medicina preventiva.
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§ 2º Dar-se-á a opção mediante requerimento
dos interessados.

Nº 18

Ao art. 10 – Tabela "B" – Ministério da Guerra
(emenda número 84).
Onde está:
Depois do art. 10 (Emenda número 41 e
Músico de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classes.
subemendas a esta e à emenda nº 133).
Diga-se:
Art. Os professores catedráticos do ensino
1º Sargento músico, 2º Sargento músico, 3º
superior e do Colégio Pedro II perceberão Sargento músico e 1º Cabo músico.
vencimentos correspondentes ao padrão "O".
§ 1º Corresponderão ao padrão "K" os
Nº 19
vencimentos dos assistentes de ensino de escola
superior e do Colégio Pedro II.
Ao art. 10 – Tabela "C" – Ministério da Marinha
§ 2º Os vencimentos dos atuais professores (emenda número 88).
adjuntos do ensino superior e dos professôres
Onde está:
extranumerários mensalistas do Colégio Pedro II
Grumete:
serão correspondentes ao padrão M.
Diga-se:
§ 3º Corresponderão ao padrão N os
7 – Sorteado (soldado)
vencimentos dos professores efetivos e professores
Grumete:
dirigentes do Colégio Pedro II.
7 – Sorteado.
§ 4º Os professores adjuntos extranumerários
Soldado (recruta).
do Instituto Nacional de Surdos e Mudos perceberão
os salários da referência XXVI.
Nº 20
Nº 14

Nº 15
Depois do artigo 10 – (Subemenda à emenda
nº 27).
Acrescente-se:
Art. O cargo de Procurador da Delegacia Fiscal
do Tesouro Nacional nos Estados denominar-se-á
Procurador da Fazenda Federal, e dêle haverá três
classe, K, J e I, passando para elas, respectivamente,
os atuais procuradores das classe I, J e K.

Ao artigo 10 – Tabela "C" – Ministério da
Marinha – (emenda número 89).
Onde está:
Taifeiro de 1ª classe;
22 –
1º Sargento.
Diga-se:
1º Sargento.
22 –
Taifeiro de 1ª classe.

Nº 16

Nº 21

Depois do artigo 10 (Emenda número 67).
Ao artigo 10 – Tabela "C" – Ministério da
Acrescente-se:
Marinha – (emenda número 87).
Art. Os encargos de Consultor Técnico, nos
Onde está:
quadros em que já tinham, terão padrão de
Marinheiro de 2ª classe.
vencimentos igual ao do cargo de Consultor Jurídico.
Soldado C. F. N.
Soldado tambor e corneta.
Nº 17
10 –
Soldado especializado dos ramos C. V. e M. A.
Depois do artigo 10 (Emenda número 121).
Soldado (Comp. transportes).
Acrescente-se:
Diga-se:
Art. Os extranumerários mensalistas que
Marinheiro de 2ª classe.
desempenhem as funções de Assistente Jurídico
10 –
passam a ter salários correspondentes à referencia 25.
Soldado Naval.
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Nº 22

Nº 27

Ao artigo 10 – Tabela "C" – Ministério da
Depois do art. 16 (emenda nº 135)
Marinha – (emenda número 92).
Acrescente-se:
Onde está:
Art. Estender-se-ão aos médicos sanitaristas
12 – Marinheiro de 1ª classe.
do Ministério da Educação e Saúde, aposentados até
Diga-se:
à data do Decreto-lei nº 8.838, de 24 de janeiro de
Marinheiro de 1ª classe.
1946, os direitos e vantagens por êle concedidos, a
12 –
partir da mesma data.
Soldado naval cursado.
Nº 28
Nº 23
Ao art. 16, § (emenda nº 7)
Ao artigo 10 – Tabela "E" – Corpo de
Redija-se da seguinte forma:
Bombeiros do Distrito Federal – (subemenda à
§ 2º Na aplicação do parágrafo anterior, não
emenda nº 61).
se computará o provento ou vencimento de cargo
Onde está, na parte final
legalmente acumulável, nem as gratificações e
14 – Cabo de Esquadra.
outras vantagens a que hajam feito jus os inativos.
11 – Bombeiro – Tamboreiro – Corneteiro.
10 – Bombeiro de 1ª classe
Nº 29
Bombeiro de 2ª classe
Bombeiro de 3ª classe
Ao art. 16 (emenda nº 19)
Diga-se:
Acrescente-se:
15 – Cabo de Esquadra.
§ – Os reformados, inativos e pensionistas
14 – Bombeiro – tamboreiro – corneteiro.
ficam obrigados a apresentar os seus títulos, para
13 – Bombeiro de 1ª classe.
apostila, à repartição competente, no prazo
12 – Bombeiro de 2ª classe.
improrrogável de noventa dias, contados da
11 – Bombeiro de 3ª classe.
publicação desta lei, sob pena de ser suspenso o
respectivo pagamento até que seja cumprida esta
Nº 24
exigência.
Depois do artigo 14 – (emenda número 33).
Nº 30
Acrescente-se:
Art. – Aos juizes membros do Conselho
Ao art. 16 (emenda nº 9)
Superior de Previdência Social, pagar-se-á
Na Tabela constante dêste artigo, relativa ao
por sessão a que comparecerem um trigésimo aumento dos proventos do pessoal inativo, onde está:
dos vencimentos dos juízes do Tribunal Superior
Mas de Cr$ .5.000,00
do Trabalho, até o máximo de vinte sessões
Cr$ 1.500,00, Cr$ 1.100,00 Cr$ 750,00
mensais.
diga-se:
Nº 25

25%

Mais de Cr$ 5.000,00
30%

20%
Ao art 15 (amenda nº 5)
Redija-se assim:
Nº 31
Art. 15. Os proventos da disponibilidade
considerar-se-ão reajustados desde a data da
Ao art. 17 e respectivos parágrafos (emenda à
publicação desta lei, alterados os padrões ou subemenda nº 91).
referências respectivas de acôrdo com as
Substituam-se pelo seguinte:
modificações que por efeito dela se operem
Art. 17. Os proventos dos pensionistas do
relativamente ao pessoal em atividade.
Tesouro Nacional são aumentados de acôrdo com a
seguinte tabela em bloco:
Nº 26
a) Até Cr$ 500,00......................................... 25%
Ao art. 16, § 5º (emenda nº 51)
b) De Cr$ 501,00 até....................................
Suprima-se o parágrafo.
Cr$ 1.000,00............................................. 20%
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c) De Cr$ 1.001,00, até Cr$ 2.000,00..........
d) De Cr$ 2.001,00 para cima

15%
10%

Art. As Caixas de Aposentadoria e Pensões, que
tiverem a seu cargo o pagamento dos proventos de
aposentadoria a servidores civis da União, passarão a
§ 1º Sòmente serão majorados na base pagá-los com o aumento estabelecido nesta lei, e serão
estabelecida por êste artigo as pensões resultantes indenizadas na forma dos artigos 1º e 3º do Decreto-lei
de leis de previdência e as concedidas à família de número 3.769, de 28 de outubro de 1941.
servidor público falecido.
§ 2º As pensões e os proventos de
Nº 37
aposentadoria inferiores a Cr$ 150,00 ficam elevados
a esta quantia, acrescida da percentagem fixada na
Ao art. 23 (emenda nº 64).
letra a.
Suprima-se:
Nº 33

Nº 38

Ao art. 20, § 2º (emenda nº 100).
Substitua-se o parágrafo pelo seguinte:
§ 2º E' extensivo aos cabos, soldados e
marinheiros das fôrças armadas, da Policia
Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal, bem como aos taifeiros da Marinha,
desde que tenham mais de dois anos de
serviço, o direito à contribuição para o montepio
militar. Esta contribuição até que seja fixada
a mensal, de que trata o artigo 114 do Estatuto
dos Militares, será correspondente a um dia de
soldo.

Ao art. 25 (emendas ns, 13 e 57).
Redija-se assim:
Art. 25. Os funcionários que, exercendo
cumulativamente dois cargos, perderam um dêles,
em virtude da Carta de 1937 e do Decreto-lei número
24, de 29 de novembro do mesmo ano, e por fôrça
do artigo 24 das Disposições Transitórias da
Constituição vigente, ficaram em disponibilidade,
perceberão, pelo cargo não exercido, vencimentos
iguais aos dos que exerçam cargos idênticos.
Nº 39

Nº 34

Art. E' restabelecida, em caráter permanente, a
disposição da Lei número 136, de 10 de novembro de
Ao art. 20 (emenda nº 37 e subemenda).
1947, que facultou aos membros do Poder Legislativo a
Acrescente-se:
sua inscrição no quadro dos contribuintes do Instituto
§ 3º Os contribuintes do montepio militar e de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.
do civil em inatividade poderão descontar
mensalmente cota igual à dos que estejam em
Nº 40
atividade, desde que o requeiram até 31 de
dezembro do corrente ano, ficando assegurada aos
Depois do art. 25 (emenda nº 68).
seus
herdeiros
a
pensão
de
montepio
Acrescente-se:
correspondente à contribuição, observado o disposto
Art. Ficam incluídos nas classes correspondentes
no § 1º.
às dos Oficiais Administrativos do Quadro Suplementar
do Ministério da Fazenda os oito Oficiais Administrativos
Nº 35
do Quadro Permanente do mesmo Ministério que, sob a
vigência da Lei nº 284, de 1936, integravam a classe J
Ao art. 20 (emenda nº 52).
do Quadro – Tesouro Nacional.
Acrescente-se, entre a data de 26 de
Parágrafo único. Êsses funcionários deverão
janeiro de 1946 e as palavras serão majoradas, o apresentar os seus títulos ao Serviço do Pessoal do
seguinte:
Ministério da Fazenda para serem apostilados.
bem como as destinadas à constituição do
Nº 41
montepio civil.
Nº 36
Depois do art. 21 (emenda nº 16).
Acrescente-se:

Depois do art. 25 (emenda nº 56).
Acrescente-se:
Art. Aos professôres catedráticos do
ensino
superior,
quando
em
de-
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sempenho de cargo efetivo ou de comissão, que lhes
impossibilite o exercício da cátedra, contar-se-á o
tempo respectivo, com se em exercício estivessem,
para o efeito da gratificação de magistério.
55).
Nº 42
Depois do art. 25 (emendas ns, 59 e 46).
Acrescente-se o seguinte:
Art. Os biologistas do Quadro Permanente do
Instituto Osvaldo Cruz, que contarem vinte anos de
serviço ativo, terão todos os direitos e vantagens dos
professôres catedráticos da Universidade do Brasil.
Parágrafo único. Esta disposição estender-seá aos pesquisadores especializados do referido
instituto.
Nº 43

Nº 45
Ao art. 26 e respectivo parágrafo (emenda nº
Suprima-se.
Nº 46
Ao art. 28 (emenda nº 107).
Onde está:
dez anos:
diga-se:
seis anos.
Nº 47

Ao art. 30 (emenda nº 60).
Substitua-se por êste:
Art. 30. As disposições desta lei não se
aplicam aos membros da magistratura, do Ministério
Público Federal e do Distrito Federal, aos ministros e
auditores do Tribunal de Contas, ao pessoal dos
serviços administrativos da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal e dos Tribunais federais.
§ 1º Compreendem-se nessa restrição os
funcionários de outras categorias que, por qualquer
motivo, hajam tido aumento nos últimos doze meses,
ou cujos cargos tenham sido, nêsse período
reestruturados:
§ 2º Não se aplica, porém, êste artigo aos
proventos da inatividade ou disponibilidade.

Depois do art. 25 (subemenda número 71 e
emenda nº 112).
Acrescente-se:
Art. Estender-se-á as normas da Lei nº 200, de
30 de dezembro de 1947:
1º – aos atuais oficiais administrativos do
Quadro Permanente do Ministério da Fazenda que
ingressaram na carreira por nomeação ou
transferência, mediante concurso de primeira
entrância para emprêgos de Fazenda;
2º – aos atuais Engenheiros do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda, que
pertenciam ao Quadro XIV – Administração do
Domínio da União, criado pela Lei nº 284, de 28 de
Nº 46
outubro de 1936.
Parágrafo único. O Serviço do Pessoal do
Acrescente-se antes do último artigo:
Ministério da Fazenda apostilará os títulos de
Art. O pagamento dos aumentos constantes
nomeação dos funcionários a que alude êste artigo. desta lei não dependerá de registro prévio no
Tribunal de Contas, ficando os órgãos pagadores
Nº 44
autorizados a efetuá-lo independentemente dessa
formalidade.
Depois do art. 25 (emenda número 95-A).
Acrescente-se:
Nº 49
Art. Os funcionários atuais nomeados de
acôrdo com os arts. 32 e 37 do Decreto-lei nº 1.168,
Depois do art. 31 (emenda nº 109).
de 22 de março de 1939 ficam classificados nos
Acrescente-se.
padrões alfabéticos da carreira de Contador do
Art. – Fica o Poder Executivo autorizado a
Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, abrir um crédito especial até setecentos e cinqüenta
observadas as normas estabelecidas na Lei nº 200, milhões de cruzeiros para atender às despesas
de 30 de dezembro de 1947.
decorrentes da execução da presente lei.
Nº 50
(Emenda nº 103).
Onde, no projeto, estiver
"engenheiro"
ou
"engenheiros".
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acrescente-se
respectivamente:
"e arquiteto".
ou
"e arquitetos".

a

estas

palavras,

PARECER
Nº 1.207, de 1948
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO DE LEIS

Substitua-se pelo seguinte:
53 – Início da construção dos Hospitais
Regionais de Jacobina e Djalma Dutra, Bahia Cr$
2.000.000,00".
53 – Início da construção do Hospital Regional
de Saúde, Bahia – 400.000,00".
Relação das entidades assistenciais e culturais
que têm direito a subvenção no exercício de 1948:
Estado do Maranhão

Onde se lê:
"Concentração das Classes Trabalhadoras
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
Caroataenses.
369, de 1948.
União Artística Operária, São João dos Patos.
Relator: Senador Ribeiro Gonçalves.
União Beneficente dos Trabalhadores de São
A Comissão de Redação apresenta ao Luiz".
Senado a redação final (fls. anexas) do Projeto de
"Substitua-se pelo seguinte:
Lei nº 369, de 1948, originário da Câmara dos
"Confraternização das Classes Trabalhadoras
Deputados.
Caroataenses de Caroatá;
Sala da Comissão de Redação de Leis, em
União Artística Operária Agricola Patoense, de
15 de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, São João dos Patos;
Presidente. – Ribeiro Gonçalves, Relator. – Augusto
União Beneficente dos Trabalhadores, de São
Meira. – Cícero de Vasconcelos. – Waldemar Luiz".
Pedrosa.
Estado do Ceará
ANEXO AO DARECER Nº 1.207, DE 1948
Onde se lê:
O Congresso Nacional decreta:
"Casa do Pobre Santa Luzia de Marilac".
Art. 1º A Lei nº 162, de 2 de dezembro de
Substitua-se pelo seguinte:
1947 passa a vigorar com as seguintes
"Casa do Pobre Santa Luíza de Marilac, de
modificações:
Baturité".
I. No Anexo nº 17 – Ministério da Educação e
Saúde – Verba 4 – Obras, Equipamentos e Aquisição
Estado da Paraíba
de Imóveis.
Consignação VIII – Obras em Cooperação.
Onde se lê:
Sec. 17 – Construção de quaisquer obras em
"Albergue da Velhice".
edifícios destinados à educação, assistência social
Substitua-se pelo seguinte:
ou hospitalar, mediante cooperação com os Estados
"Albergue Noturno da União Espirita Deus,
Municípios ou entidades privadas:
Amor e Caridade, de João Pessoa".
04 – Departamento de Administração;
04 – Divisão de Obras;
Estado de Sergipe
Onde se lê:
"16 – Construção do prédio da Sociedade Bom
Onde se lê:
Pastor, em Natal, Rio Grande do Norte".
"Associação de Santa Rita".
Substitua-se pelo seguinte:
Substitua-se pelo seguinte:
"16 – Construção do prédio da Obra do Bom
"Associação de Santa Rita, de Aracaju".
Pastor, em Natal, Rio Grande do Norte – Cr$
200.000,00".
Estado da Bahia
Onde se lê:
53 – Início da construção dos Hospitais
Onde se lê:
Regionais de Saúde, Djalma Dutra, Bahia – Cr$
"Instituto de Obras Sociais S. José da Vila de
2.400.000,00".
São Francisco".
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Substitua-se pelo seguinte:
Onde se lê:
"Instituto de Obras Sociais S. José da Vila de
São Francisco".
Substitua-se pelo seguinte:
"Instituto de Obras Sociais Santo Antônio, de
São Francisco do Conde".
Estado do Ceará
Onde se lê:
etc.
"Círculo de Operários e Agricultores Católicos
São José de Aracaju Externato São Vicente de
Paulo, de Aracaju".
Substitua-se pelo seguinte:
"Círculo de Operários e Agricultores Católicos
São José, de 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 Itaguaí".
substitua-se pelo seguinte:
"Hospital São Francisco Xavier, de Itaguaí".
Estado de Minas Gerais
"Hospital de Santa Rosália, de Teófilo Otoni
Cr$ 40.000,00.
Hospital São Vicente de Paula, de Teófilo
Otoni, Cr$ 20.000,00".
substitua-se pelo seguinte:
"Hospital Santa Rosália, de Teófilo Otoni, Cr$
30.000,00.
Hospital São Vicente de Paula, de Teófilo
Otoni, Cr$ 30.000,00".
Il. No Anexo nº 18 – Ministério da Fazenda
Verba 2 – Material – Consignação III – Diversas
Despesas.
S-C
28
–
Vestuários,
uniformes
e
equipamentos etc:
Onde se lê:
"18 – Santa Catarina.
03 – Mesa de Rendas Alfandegadas.
01 – Itajaí – Cr$ 2.000,00".
substitua-se pelo seguinte:
"18 – Santa Catarina
03 – Mesa de Rendas Alfandegadas.

01 – Itajaí, Cr$ 12.000,00".
Onde se lê:
"19 – São Paulo
03 – Mesa de Rendas Alfandegadas
01 – São Sebastião, Cr$ 8.000,00".
substitua-se:
19 – São Paulo.
03 – Mesa de Rendas Alfandegadas.
01 – São Sebastião, Cr$ 18.000,00".
S-C 29 – Acondicionamento e embalagem,

Onde se lê:
"II – Alfândegas
03 – Bahia
01 – Salvador, Cr$ 1.000,00.
Total............................Cr$ 30.000,00
substitua-se pelo seguinte:
"II – Alfândegas.
03 – Bahia.
01 – Salvador Cr$ 700,00.
Total..............................Cr$ 29.700,00"
S-C 30 – Água e artigos para limpêsa e
desinfecção; serviço de assêio e higiene, lavagem e
engomagem de roupa; taxas de água, esgôto e lixo.
Onde se lê:
"04 – Direção Geral da Fazenda Nacional
03 – Divisão do Material, Cr$ 187.400,00.
07 – Administração do Edifício da Fazenda
Cr$ 900.000,00
Total Cr$ 1.087.000,00".
substitua-se pelo seguinte:
"04 – Direção da Fazenda Nacional
03 – Divisão do Material, Cr$ 187.400,00.
07 – Administração do Edifício da Fazenda
Cr$ 900.000,00.
Total: Cr$ 1.087.400,00".
S/C – Assinatura de recortes de publicações
periódicas.
Onde se lê:
"8. Contadoria Geral da República e
Contadoria".
Substitua-se pelo seguinte:
"8. Contadoria Geral da República e
Contadorias Seccionais".
S/C 35 – Despesas miudas de pronto
pagamento.
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Onde se lê:
"8. Contadoria Geral da República e
Contadoria".
Substitua-se pelo seguinte:
"8. Contadoria Geral da República e
Contadorias Seccionais".
S/C – Publicações, serviços de impressão, etc.
II – Alfândegas
21 – Distrito Federal.
01 – Rio de Janeiro Cr$ 100.000,00 – Total
Cr$ 207.000,00.
Substitua-se pelo seguinte:
21 – Distrito Federal.
01 – Rio de Janeiro – Cr$ 200.000,00 – Total
Cr$ 307.000,00.
Onde se lê:
"Delegacias Fiscais.
09 – Minas Gerais, Cr$ 3.000,00".
Substitua-se pelo seguinte:
"Delegacias Fiscais.
09 – Minas Gerais Cr$ 13.000,00.
S/C – Telefone, telefonemas, telegramas, etc.
Onde se lê:
"22 – Território do Acre:
10 – Agências Fiscais.
01 – Agência Aduaneira
01 – Cobija Cr$ 600,00.
02 – Manoa Cr$ 1.200,00.
Substitua-se pelo seguinte:
"22 – Teritório do Acre:
10 – Agências do Acre:
01 – Agências Fiscais
01 – Agência Aduaneira
01 – Cobija Cr$ 1.200,00.
02 – Manoa Cr$ 600,00".
Total da Consignação III.
Onde se lê:
"22 – Território do Acre:
10 – Agências Fiscais.
01 – Agência Aduaneira
01 – Cobija Cr$ 4.600,00
02 – Manoa Cr$ 7.000,00".
Total da Consignação III.
Leia-se:
22 – Território do Acre:
10 – Agências Fiscais.
01 – Agência Aduaneira
01 – Cobija Cr$ 7.000,00
02 – Manoa Cr$ 4.600,00.

III – Anexo 22 – Ministério das Relações
Exteriores:
Verba 2 – Material
Consignação III – Diversas Despesas imóveis;
foros, seguros de bens móveis e imóveis.
Onde se lê:
"Missões Diplomáticas
114 – Moscou
Substitua-se pelo seguinte:
"Missões Diplomáticas"
136 – Pretória.
IV. E' transferida para o Anexo nº 24 –
Ministério da Viação e Obras Públicas, Verba 4 –
Obras, Equipamentos e Aquisição de Imóveis,
Consignação VII – Disposições Constitucionais, 16 –
Dotações destinadas a completar o disposto nos
artigos 198 e 199 da Constituição e artigo 29 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, 04 –
Departamento de Administração, 05 – Divisão do
Orçamento:
a) Para atender o disposto no artigo 199 da
Constituição, II – Estado do Pará;
9) Para melhoramentos na Ilha de Marajó, a
dotação de quatro milhões de cruzeiros (Cr$
4.000.000,00) consignada no Anexo nº 17 –
Ministério da Educação e Saúde, Verba 4 – Obras,
Equipamento e Aquisição de Imóveis, Consignação
VII – Disposições Constitucionais, 16 – Dotação
destinadas a completar o dispôsto nos artigos 198 e
199 da Constituição e artigo 29 do Ato das
Dispoções Constitucionais Transitórias, 04 –
Departamento de Administração, 05 – Divisão do
Orçamento, a) Para atender o dispôsto no artigo 199
da Constituição, Pará, X – Para melhoramentos na
Ilha Marajó.
Art. 2º Esta lei, entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Acham-se em pauta, para receber emendas
nas duas próximas sessões, perante a Mesa, os
projetos de leis da Câmara ns. 414, 415, 416, 417 e
418, de 1948.
Não há oradores inscritos. (Pausa).
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Vai ser lido um requerimento que se acha, há de deixar o pôsto não seu, sendo provido
sôbre a mesa.
em outro, ou desimpedido aquêle por quem
E' lido, apoiado e sem debate aprovado o seguinte: serve". Como se vê, tanto o cargo vago,
quanto o cargo de que o efetivo não está no
REQUERIMENTO
exercício, podem ser ocupados interinamente. E'
indiferente, conceptualmente, que haja, ou não,
Nº 162, de 1948
efetivo do cargo.
Com o texto de 1946 à vista, escrevemos
Requeiro seja incluído na Ata dos trabalhos de (Comentários IV 257): ''Quer dizer que são
hoje o parecer junto, do Dr. Pontes de Miranda.
pressupostos do direito subjetivo resultante da
Sala das Sessões, em 22 de outubro de 1948. incidência do art. 23, parte 1ª: a) Haver cargo
– Vergniaud Wanderley.
público, que não seja de comissão, isto é, que
pudesse estar provido definitivamente não de
PARECER
funcionários vitalícios. (b) Estar em exercício
funcionário interino, vale dizer-se pessoa que foi
nomeada interinamente para exercê-lo (não se
A que se refere o Requerimento
nomeia ad interim para cargo de comissão). c) Ter
No art. 23 do Ato das Disposições essa pessoa cinco anos de exercício pelo menos, o
Constitucionais Transitórias estabeleceu-se que "os que não é a mesma coisa que estar há cinco anos
atuais funcionários interinos da União, dos Estados e no exercício do cargo, ininterruptamente. A
dos Municípios, que contém, pelo menos, cinco anos efetivação é ex lege. A de 18 de setembro de 1946
de exercício, serão automaticamente efetivados na nasceram para tais pessoas direito subjetivo e
data da promulgação dêsse Ato; e os atuais pretensões. Se a União, o Estado-membro, o Distrito
extranumerários que exerçam função de caráter Federal, o Território, ou o Município se recusa a
permanente há mais de cinco anos ou em virtude de considerá-lo como tal, ou o dispensa ou exonera,
concurso ou prova de habilitação serão equiparados ou o aposenta ou põe em disponibilidade, com
aos funcionários, para efeitos de estabilidade, intuito de fraudar a lei, ou sem ser de acôrdo
aposentadoria, licença, disponibilidade e férias"... No com a Constituição, pode o interessado mover-lhe a
parágrafo único, ressalvou-se: O dispôsto neste ação".
artigo não se aplica: I – aos que exerçam
A interinidade é que importa, do lado do que
interinamente
cargos
vitalícios
como
tais estava, a 18 de setembro de 1946, a exercer, o
considerados na Constituição; II – aos que exerçam cargo. Do lado do que era efetivo ou pretendia, obter,
cargos para cujo provimento se tenha concurso, com por concurso, o cargo, a questão é diferente. A
inscrições encerradas na data da promulgação dêste Constituição limitou o direito subjetivo dos interinos
Ato; III – aos que tenham sido inabilitados em se vitalício o cargo, se aberto o concurso e
concurso para o cargo em exercício".
encerradas as inscrições a 18 de setembro de 1946,
Pergunta-se: A interinidade, sem ser por estar ou se o interino fôra julgado inabilitado em concurso.
vago o cargo, a beneficiada pelo art. 23, 1ª parte, Não excluiu as interinidades por substituição, salvo,
Como, por exemplo, se, por substituição do efetivo? naturalmente, se essa substituição é em virtude de
O conceito de interinidade contém alusão a carreira, ou quadro hierárquico, porque, então, o
tempo, ao interim em que alguém serve. Só se leva em substituto tem o seu cargo efetivo e em
consideração o lado do que exerce a função. O que conseqüência disso, e não da nomeação ad interim,
está em lugar de outro ou em lugar vago, desde que substitua. Assim, o 3º oficial ou 3º escriturário,
não seja definitivamente, é interino, serve em interim, que estava, a 18 de setembro de 1946, substituindo
apresenta a circunstância de interinamente. Antônio de o 2º oficial ou escriturário, ou mesmo o 1º, não foi,
Morais e Silva (Dicionário da Língua Portuguêsa, 3ª por fôrça Constitucionais Transitórias, efetivado no
ed., Lisboa, 1.823, III. 112) definiu interino: "...que cargo de 2º ou de 1º oficial ou escriturário. O art. 23
serve na vagante, e impedimento de outrem e que não cogitou de promoções.Porém, tendo vagado,
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ou estando impedido o efetivo, a 18 de setembro de
1946, se alguém foi nomeado para exercer o cargo
sem ocupante no momento (por vaga ou
impedimento, ou outra causa), o texto do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias – criticável,
de lege ferenda – efetivou, de lege Iata, tal
interinamente investido. Escusado é dizer que há de
ter satisfeito os outros pressupostos.
2

bre a Mensagem do Govêrno nº 267, de 1948.
Sala das Sessões, em 22 de outubro de 1948.
– Alfredo Neves. – Mathias Olympio. – Waldemar
Pedrosa. – Flavio Guimarães.
O SR. PRESIDENTE: – Ponho em discussão
o Parecer nº 1.203, dando redação final à emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 213, de
1948.
Vem à Mesa e é lida a seguinte:

EMENDA
A situação do que, funcionário, efetivo, se
achava fora do exercício, tendo dado ensejo a que
Emende-se, na redação do art. 1º "de 1948 em
alguém satisfizesse os pressupostos referidos no art diante", em lugar de 1949.
23, 1ª parte, resolve-se segundo os princípios da
Sala das Sessões, em 22 de outubro de 1948.
própria Constituição, o que escapa à matéria da – Andrade Ramos. – Ferreira de Souza.
consulta.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda do Sr.
Senador Andrade Ramos não está justificada.
3
O SR. ANDRADE RAMOS: – Senhor
Presidente, quando relatei, na Comissão de
Resposta:
Finanças, o Projeto de Lei da Câmara dos
Quando se empregamos termos "interino", ad Deputados, dei parecer favorável. Também favorável
interim", "interinidade", não se vê o lado subjetivo da era o da Comissão de Constituição e Justiça. Do
pessoa que, antes do interim, ocupava o cargo. Pode meu parecer pediu vista o nobre colega Senador
existir, ou não, essa pessoa. Nem se leva em Ferreira de Souza. S. Ex.ª ofereceu emenda em que
consideração a pessoa que ocupara depois do manda, em vez de 1948, dizer 1949.
interim. Daí ter sido indispensável a ressalva do art.
Quando da sua apresentação, não estava
23, parágrafo único. II. Sem ela, estariam presente. Ao relatar, porém, o projeto, ponderei que,
desprotegidos os cidadãos que se houvessem aceita a emenda, o Govêrno ficaria privado de cobrar
apresentado a concurso para o cargo vago, já o impôsto de 1948, nos meses em que o devia fazer
estando encerradas as inscrições a 18 de setembro – agôsto e dezembro de 1948.
de 1946.
O projeto veto da Câmara dos Deputados com
O "substitutivo", sem ser em virtude de grande atrazo; só o recebi há 8 dias.
provimento pela carreira é beneficiado pelo artigo 23,
Sr. Presidente, não devemos privar o Govêrno
1ª parte. Dir-se-á, que ficam dois funcionários para o da cobrança do impôsto ainda em 1948. A solução
mesmo cargo. Isso se resolve segundo os princípios que encontramos – eu e o próprio Senador Ferreira
da própria Constituição, para a qual a disponibilidade de Souza – foi a que consta da emenda: "1949 em
é, sempre e sòmente, espera de primeira vaga.
diante".
Êste é o meu parecer.
Creio ter justificado a emenda e principalmente
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1947. – a preocupação de resguardar o meu parecer nos
Pontes de Miranda.
têrmos em que o dei favorável ao projeto da Câmara.
O SR. PRESIDENTE: – Há um outro
O SR. PRESIDENTE: – Chamo a atenção do
requerimento que vai ser lido e submetido ao voto da Senado para o seguinte: o projeto dizia:
Casa.
"O valor da taxa sôbre KW, criada
E' Lido e aprovado o seguinte:
pelo
art.
2º
do
Decreto-lei
REQUERIMENTO
Nº 163, de 1948
Requeremos que se consulte o Plenário
do Senado no sentido de ser discutido e votado,
em primeiro lugar, na Ordem do Dia, a Parecer
da Comissão de Relações Exteriores sô-
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nº 9.981, é fixado em Cr$ 10,00 para o exercício de
1948".
Ao projeto oferecido pela Comissão de
Finanças, emenda de redação dizendo:
"No art. 1º, onde se diz 1948, diga-se 1949".
A emenda foi aprovada, conforme consta do
processo.
O parecer da Comissão de Redação diz:
"Redação final da emenda do Senado: onde
está "para o exercício de 1948", diga-se "para o
exercício de 1949".
Precisamente o que foi aprovado.
A emenda do Sr. Senador Andrade Ramos diz:
"Em lugar de 1949, diga-se 1948 em diante"
Quer parecer-me que a emenda infringe o
Regimento, que diz no § 2º do art. 149:
"Nessa discussão poderão ser apresentadas
emendas de redação, desde que não alterem
nenhuma das disposições".
A emenda altera o vencido, pois, onde se diz
"exercício de 1949" manda dizer "exercício de 1948".
A alteração é fundamental.
O SR. ANDRADE RAMOS (pela ordem): –
Sr. Presidente, reconheço a justeza das palavras de
V. Ex.ª. Mas, meu parecer foi quanto ao ano de
1948. Aceitei o projeto nos têrmos em que a Câmara
dos Deputados o redigiu.
A emenda do nobre Senador Ferreira de
Souza, para 1949, decorreu, diz S. Ex.ª, de
disposição constitucional.
Quero ressalvar minha responsabilidade como
relator. Não desejo fique o Govêrno privado de
efetuar a cobrança do exercício de 1948 o que pode
e deve fazer. Daí a razão da emenda, para a qual
pedi a opinião do nobre relator, Senador Ferreira de
Souza.
O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª, então, é o
primeiro a reconhecer que a emenda altera o
vencido; e, no caso, estou de pleno acôrdo com V.
Ex.ª. Em face do Regimento, só é admissível, nesta
fase, emenda de redação.
O SR. ANDRADE RAMOS (pela ordem): –
Sr.
Presidente,
as
palavras

que acabei de proferir, objetivavam apenas ressaltar
meu ponto de vista no parecer, se aceita a emenda
para 1949. O Govêrno ficaria privado da receita do
ano de 1948, em virtude da emenda oferecida pelo
nobre Senador Ferreira de Souza, na Comissão de
Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – Permita-me V. Ex.ª
ponderar-lhe que o voto do Senado não pode ser
alterado por essa emenda.
O SR. ANDRADE RAMOS: – De pleno
acôrdo, Sr. Presidente. Pediria apenas a V. Ex.ª,
mandasse constar da Ata o meu parecer favorável à
cobrança do impôsto a partir de 1948. Entretanto,
acatando a observação de V. Ex.ª e em obediência
ao Regimento, retiro a emenda.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa reconhece o
esfôrço de V. Ex.ª; mas reconhece, também, a
inoportunidade da emenda.
Em discussão a redação final. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, declara-a
encerrada.
Os Senhores Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
E' aprovado o seguinte:
PARECER
Nº 1.203, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis.
A Comissão submete ao Senado a redação
final da emenda de redação (anexo nº 1) ao Projeto
de Lei da Câmara nº 213, de 1948.
No anexo nº 2, a Comissão apresenta a
redação final do projeto, incluída a emenda aludida.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 15
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Ribeiro Gonçalves, Relator. – Waldemar Pedrosa.
– Augusto Meira. – Cícero de Vasconcelos.
ANEXO Nº 1 AO PARECER
Nº 1.203 – de 1948
Redação final da emenda de redação do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 213, de
1948.
Ao art. 1º:
Onde está:
"Para o exercício de 1948".
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Diga-se:
"Para o exercício de 1949".
ANEXO Nº 2 AO PARECER

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 30, de 1948

Art. 1º E' o Tribunal de Contas autorizado a
registrar o contrato celebrado em 24 de fevereiro de
1948, entre o Ministério da Aeronáutica e Charles
Redação final do Projeto de Lei da Câmara Ingram Stanton, e pelo qual êste desempenhará, no
nº 213, de 1948.
Instituto Técnicológico de Aeronáutica as funções de
O Congresso Nacional decreta:
professor de Operação e Contrôle de Aerovias.
Art. 1º – A taxa sôbre WK, criada pelo
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
artigo 2º do Decreto-lei número 2.281, de 5 de publicação, revogadas as disposições em contrário.
junho de 1940, é fixada, para o exercício de
1949,
em
Cr$
10,00
(dez
cruzeiros),
Nº 1.200, de 1948
correspondente seu valor à cota de utilização.
Parágrafo único. – A cobrança da taxa
Da Comissão de Redação de Leis.
efetuar-se-á em duas prestações sendo 50%
(cinquenta. por cento) do total nos meses de
A Comissão apresenta a redação final (fl
agôsto e dezembro.
anexa) do projeto de lei número 321, de 1948,
Art. 2º – Revogam-se as disposições em originário da Câmara dos Deputados.
contrário.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 15
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto nº 213, de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
emendado, volta à Câmara dos Deputados.
– Wal-demar Pedrosa, Relator. – Augusto Meira. –
Vou submeter ao plenário outras redações Cicero de Vasconcelos. – Ribeiro Gonçalves.
finais, já publicadas, que se acham sôbre a
mesa.
ANEXO AO PARECER Nº 1.200, DE 1948
São sem debate aprovados, em discussão
única, os seguintes pareceres:
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
321, de 1948.
PARECER
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Passará o nome de Joaquim Marques
Nº 1.199, de 1948
Lisboa a figura, em caráter permanente no Almanaque
da Marinha e no Boletim mensal, com o pôsto de
Da Comissão de Redação de Leis
Almirante.
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data da
A Comissão de Redação de Leis apresenta sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
em fi. anexa, a redação final do projeto de
decreto legislativo nº 30, de 1948.
PARECER
Sala da Comissão de Redação de Leis, em
15 de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Nº 1.201, de 1948
Presidente. – Waldemar Pedrosa, Relator. –
Da Comissão de Redação de Leis.
Ribeiro Gonçalves. – Augusto Meira. – Cicero de
Vasconcelos.
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
ANEXO AO PARECER Nº 1.199 DE 1948
186, de 1948,
A Comissão junta a êste (fl. anexa) a redação final
Redação final do Projeto de Decreto do projeto de lei da Câmara nº 186, de 1948, aprovado
pelo Senado.
Legislativo nº 30, de 1948.
O Congresso Nacional decreta, nos têrmos
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 15 de
do art. 77, § 1º da Constituição, e eu, Nereu outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Ramos,
Presidente
do
Senado
Federal, Waldemar Pedrosa, Relator. – Augusto Meira. – Cícero
promulgo o seguinte:
de Vasconcelos, – Ribeiro Gonçalves.
Nº .203 –1948
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ANEXO AO PARECER Nº 1.201 DE 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a doar,
por intermédio do Ministério da Agricultura, à
Sociedade Miguel Couto dos Amigos do Estudante,
de Campo Grande, Estado de Mato Grosso, um
terreno com 40 (quarenta ) hectares, à margem da
Estrada de Ferro e pertencente à Fazenda
Experimental de Criação de Campo Grande, da
Divisão de Fomento da Produção Animal, do
Departamento Nacional da Produção Animal.
Parágrafo único. Êsse terreno será demarcado
pela administração da Fazenda Experimental de
Criação de Campo Grande.
Art. 2º O terreno será doado a fim de que nêle
se instale uma Escola de Iniciação Agrícola para
órfãos menores e desamparados, ficando a doação
sem efeito se as obras de instalação não se
iniciarem dentro de um ano contado da data da
escritura ou se no fim de cinco anos, contados da
mesma data, não estiver a Escola em pleno
funcionamento.
Art. 3º No caso de dissolução ou extinção da
Sociedade Miguel Couto dos Amigos do Estudante o
terreno doado reverterá ao Patrimônio da União,
independente de indenização por benfeitorias de
qualquer natureza nêle executadas.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 1.202, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis.
A Comissão apresenta (fl. anexa) a redação
final do.Projeto de Lei nº 32, de 1948, de iniciativa do
Senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 20
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso; Presidente.
– Cícero de Vasconcelos, Relator. – Waldemar
Pedrosa. – Augusto Meira. – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO AO PARECER Nº 1.202 DE 1948
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº
32, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
E'
concedido
à
Sociedade
Brasileira
de
Neurologia,
Psiquiatria

e Medicina Legal, o auxílio de Cr$ 150.000,00 (cento
e cinqüenta mil cruzeiros) para custear as despesas
do 5º Congresso Brasileiro de Neurologia, Psiquiatria
e Medicina Legal, que se deverá reunir na Capital da
República em outubro do corrente ano.
Art. 2º O Poder Executivo abrirá, pelo
Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial
necessário para a execução desta lei.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Sobem à sanção os
projetos de leis dá Câmara ns. 321 e 186, de 1948.
O Projeto de Decreto Legislativo nº 30, também
dêste ano, vai à promulgação. Será encaminhado à
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei do Senado
nº 32, de 1948.
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Santos Neves.
Novais Filho.
Filinto Müller.
Camilo Mercio.
Walter Franco.
Ferreira de Souza.
Marcondes Filho.
Góes Monteiro.
Alvaro Adolpho,
Victorino Freire.
Durval Cruz.
Lucio Corrêa.
Vespasiano Martins (13).
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Severiano Nunes.
Magalhães Barata.
Fernandes Távora.
Pereira Moacyr.
Attilio Vivacqua.
Mello Vianna.
Bernardes Filho.
Euclydes Vieira.
Pedro Ludovico.
João Camara (11).
O SR. PRESIDENTE: – Aprovado o
requerimento de inversão da Ordem do Dia, no
sentido de ser discutido e votado, em primeiro lugar,
o parecer da Comissão de Relações Exteriores sôbre
Mensagem do Sr. Presidente da República
submetendo escolha de nome para missão
permanente do exterior, transformo em secreta, a
sessão pública.
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A sessão é transformada em secreta às 15,10
minutos, voltando a ser pública às 16 horas.
O SR. PRESIDENTE: – Voltando a ser pública a
sessão, vamos continuar os trabalhos da Ordem do Dia.
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da
Câmara número 7, de 1948, que reajusta as tarifas
postais e telegráficas e dá outras providências. (Com
pareceres ns. 401 e 1.148 da Comissão de Constituição e
Justiça; 995 e 1.149 da Comissão de Viação e Obras
Públicas; 956 e 957 da Comissão de Finanças, com
emendas do plenário e as Comissões).
De acôrdo com o Regimento, serão votadas, em
primeiro lugar; as emendas supressivas.
É aprovada a seguinte:
EMENDA Nº 21
Suprima-se o artigo 80.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 9 tem uma
parte aditiva e outra substitutiva. Vou submeter a votos a
substitutiva, assim redigida:
Ao art. 32:
I – Substitua-se a alínea a pela seguinte:
a) as encomendas comerciais, que deverão ser
acompanhadas das respectivas faturas, organizadas em
triplicata e nas quais será indicado o valor real das
mercadorias contidas nas remessas.
II – Substitua-se –"Parágrafo único", por § 1º.
Os Senhores que aprovam a parte substitutiva da
emenda nº 9, queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovada.
É rejeitada a seguinte:
EMENDA
Nº 4
forma:

O artigo 53 passará a ser redigido da seguinte

"Art. 53 Os telegramas de imprensa, expedidos
pelos correspondentes de guerra, pelos próprios jornais
ou agências de informações, e quando destinados à
publicidade, desde que redigidos em linguagem clara,
pagarão sete centavos, por palavra".
O SR. PRESIDENTE: – Vou submeter a votação a
Emenda substitutiva nº 7, à página 8 do avulso, com

parecer contrário das Comissões de Viação e
Obras Públicas e de Finanças.
O SR. VICTORINO FREIRE (*) (Para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente,
a emenda nº 7, manda substituir o parágrafo
único do artigo 57, pelos seguintes:
"Parágrafo 1º A rádio-comunicação de
múltiplos destinos deita por intermédio do D.
C. T. pelas agências de informações
jornalísticas pagarão sete centavos por
palavra transmitida".
"Parágrafo
2º
As
agências
de
informações que transmitirem o serviço de
imprensa em rádio-comunicação de múltiplos
destinos por seus próprios transmissores,
pagarão apenas a contribuição mensal de mil
cruzeiros".
A justificação está assim redigida.
"O prêço de sete centavos por palavra
transmitida pelas agências de informações
por telegramas de imprensa, quer recebidos
pelas mesmas agências e jornais, como o de
rádio-comunicação de múltiplos destinos, em
vigor atualmente, importa em evidente
sacrifício para os diários e periódicos das
capitais e cidades do interior do País, em face
do volume do noticiário nacional, levando -se
em conta, ademais, o aumento do custo de
todo o material jornalístico e dos vencimentos
do pessoal respectivo.
O acréscimo da taxa em aprêço
importaria na elevação de prêços das
agências
de
informações,
tornando -os
proibitivos e impossibilitando, sobretudo aos
jornais do interior, a captação dos serviços
noticiosos. Por outro lado, ficaria prejudicada
a divulgação intensiva do noticiário oficial,
político parlamentar, econômico e social, nos
Estados, noticiário que merece, sem dúvida, o
melhor estimulo, pelas suas reconhecidas
vantagens e benefícios.
Em relação ao parágrafo segundo do
artigo 57, há a considerar a necessidade de
uma taxa equitativa, de vez que o serviço
telegráfico exterior, de múlti__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
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plos destinos transmitido ou recebido, em rádiocomunicações, fixa a contribuição mensal de mil
cruzeiros (art. 63, nº 9)".
Senhor Presidente, o aumento de taxa dêste
serviço, como consta do projeto e se não fôr
aprovada a emenda nº 7, fará com que es jornais
das capitais e do interior sofram grandemente.
Ficarão sem noticiário, porque não poderão, de
forma alguma, arcar com responsabilidade tão
elevada.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Permite o nobre
orador um esclarecimento. (Assentimento do orador).
Defende V. Ex.ª a emenda nº 6 ou a emenda nº 7? A
de nº 6 reduz as taxas.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Refiro-me às
emendas ns. 6 e 7.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Todos devem
suportar os ônus da taxa. Quanto à emenda nº 7, tive
informações de que êsse serviço não prejudica o
tráfego comum. E' feito de tal modo, que não
concorre, de forma alguma, para atropelar o trabalho.
Relator da Comissão de Finanças, dei parecer
contrário às duas emendas. Mantendo meu ponto de
vista relativamente à emenda nº 6, entendo não deva
haver diferença de tratamento. Uma vez que se trata
de elevação geral; deve recair sôbre" todos. Quanto
à emenda nº 7, relativa a serviços especiais, em face
dos esclarecimentos prestados por V. Ex.ª e das
elucidações que procurei obter em outras fontes,
penso pode ser tolerada.
O SR. ISMAR DE GÓES: – O aumento
exagerado da taxa poderá prejudicar a própria renda
do serviço.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – A transmissão das
noticias é feita diretamente pelo rádio e recebida
pelas agências intressadas.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Aumentada a
taxa, os jornais serão prejudicados em seus
noticiários.
Com os esclarecimentos prestados pelo nobre
Senador Josê Américo estou certo de que o Senado
aprovará a emenda nº 7.
O Sr. José Américo: – Meu ponto de vista é
pessoal.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Peço a
atenção do Senado para o seguinte: A lei fixa a tarifa
em quinze centavos para rádio-comunicações e

múltiplos destinos, quando feitas através de
transmissôres do Departamento dos Correios e
Telégrafos. Explica-se, por conseguinte, o § 1.º da
emenda substitutiva, que manda reduzir a taxa de
Cr$ 0,07. O § 2º, entretanto, trata de coisa diferente:
refe-se às concessões ou permissões dadas pelo
Departamento dos Correios e Telégrafos...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Mantém a taxa
de mil cruzeiros.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – ...para
funcionamento de estações rádio-transmissôras da
imprensa a múltiplos destinos. Estas estações
trabalham mediante concessão ou permissão. Não é
serviço tarifado: e, único, que diz respeito
exclusivamente às transmissões por intermédio dos
aparelhos da D. C. T.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – As comunicações
são feitas por intermédio do Departamento dos
Correios e Telégrafos, que não mais permite o
funcionamento de outras estações para transmissão
direta. Nenhuma está em atividade.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Os jornais do
interior ficariam impedidos de receber o noticiário,
porque não poderiam arcar com a responsabilidade
da nova tarifa.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – O argumento
prende-se apenas à emenda n.º7.
A transmissão é feita pelo Departamento dos
Correios e Telégrafos.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – As
agências de informações, que transmitirem o
serviço de imprensa, a múltiplos destinos pelos
seus próprios transmissores, pagarão apenas a
contribuição mensal de mil cruzeiros. E' uma
concorrência com o Departamento dos Correios e
Telégrafos. Porisso quero chamar a atenção do
Senado para as duas emendas, bem diversas.
Uma reduz a taxa do parágrafo único, do art. 57.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – E' a emenda nº
7.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Reduz a
taxa de quinze para sete centavos, por palavra
transmitida.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Diz a
emenda n.º 7:
"A rádio comunicação de múltiplos destinos
feita por intermédio do D. C. T. pelas agências de
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informações jornalísticas pagarão sete centavos por
palavra transmitida".
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – E' a taxa quando
a transmissão se faz pelo Departamento e é
recebida
diretamente
pelas
agências
noticiosas.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A
múltiplos destinos o Departamento consente. A
rádio comunicação é recebida por qualquer rádio
receptor.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Tenho
informação de que o Departamento dos Correios
e Telégrafos não mais permite o funcionamento
dessas estações.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Peço a
atenção do nobre orador e do digno Senador
José Américo para o seguinte: se o Departamento
só permite as transmissões pelos seus aparelhos
transmissores, abriremos a oportunidade a
que sejam elas feitas por transmissoras
particulares.
O SR. VICTORINO FREIRE: – E' o que
acontece atualmente; e não mais será possível se
aprovada essa taxa elevada.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Para a rádio
comunicação a múltiplos destinos, feita pelo
Departamento dos Correios e Telégrafos se
estabelecia a tarifa de quinze centavos. A emenda
nº 7, § 1º, manda reduzí-la a sete centavos. Está
certo; mas vai adiante. No § 2º estabelece a tarifa de
mil cruzeiros mensais para os serviços particulares
autorizados pelo Departamento dos Correios e
Telégrafos. Devemos concede-la?
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A taxa
cobrada
pagaria
o
serviço
subtraído
ao
Departamento dos Correios e Telégrafos? Chamo a
atenção dos nobres colegas para o § 2º da emenda
nº 7. A legislação sôbre trifas é ampliada.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Diz a
justificação:
"O acréscimo da taxa em aprêço importaria
na elevação de prêços das agências de
informações, tornando proibitiva e impossibilitando,
sobretudo aos jornais do interior, a captação dos
serviços noticiosos. Por outro lado, ficaria
prejudicada a divulgação intensiva do noticiário
oficial,
político,
parlamentar,
econômico
e

social, nos Estados, noticiário que merece, pelas
suas reconhecidas vantagens e benefícios".
O Senado tem conhecimento da precariedade
destas organizações. Não há jornal que possa arcar
com êsse ônus.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – O primeiro
parágrafo está certo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Era o que tinha
a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem; muito bem).
O SR. RIBEIRO GONÇALVES (*) (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente
pretendo situar nos devidos têrmos a questão que
acaba de ser levantada, pelo meu nobre colega,
Senador Victorino Freire, a fim de que o Senado
possa votar com absoluto conhecimento de causa.
A tarifa que estamos votando diz respeito a
serviços realizados pelo Departamento dos Correios e
Telégrafos, e é por isso que o parágrafo único do art. 57
estatui que a radio-comunicação a múltiplos destinos
pagará, por palavra transmitida, o prêço de 15 centavos,
Essa taxa é exigida pelo Departamento para
transmissões a múltiplos destinos feitas pelo seus
aparelhos, embora a serem captadas por aparelhos
receptores de emprêsas particulares ou agências.
A emenda nº 7 é um substitutivo desdobrando
o parágrafo único. No primeiro item, reduz a taxa de
15 para 7 centavos, e por conseguinte está dentro da
sistemática do projeto. No segundo, há um
desdobramento pois diz respeito a coisa inteiramente
diferente. Relaciona-se com serviços feitos, mediante
concessão ou permissão do Departamento, pelas
agências particulares que usam transmissores e
receptores próprios.
Pediria, por conseguinte, a V. Ex.ª, Sr. Presidente,
que pusesse em votação os dois parágrafos
separadamente, porque a meu vêr, um dêles se ajusta
perfeitamente no corpo do projeto, enquanto o outro
ultrapassa os limites estabelecidos, para alcançar as
concessões e as permissões reguladas por leis
especiais e não por simples leis tarifária.
Há leis especiais de rádio-comunicação e de
rádio-transmissão, regulando as concessões de
agências particulares, e no corpo dessas leis é que o
referido parágrafo ficará ajustado.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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Por isso, inclinado a apoiar o parágrafo
primeiro, pediria a V. Ex.ª Sr. Presidente o
pusesse em votação destacadamente do
parágrafo segundo, pois êsse último, como
disse, trata de assunto que ultrapassa os limites
a essência ou substância do projeto em
votação.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Aliás, o
próprio Senador José Américo, depois das
informações por mim prestadas e de acôrdo com
as que colheu em outras fontes, considerou justo
o parágrafo primeiro, que diminui a taxa de 15,
para 7 centavos, porque a taxa, assim elevada,
prejudicará todo o noticiário dos jornais, na
maioria em situação precária.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Emiti parecer
contrário às emendas ns. 6 e 7; mantenho-o
relativamente à de número 6. Quanto à emenda
nº 7 penso que a V. Ex.ª com a experiência e
conhecimento
que
tem
do
serviço
do
Departamento dos Correios e Telégrafos,
assistem motivos para fazer a distinção.
Poderemos atender a primeira parte, porque,
relamente, é uma exigência do serviço de
comunicações para a imprensa, e êsse serviço de
qualquer modo, viria a ser prejudicado com a
adoção de taxa elevada. Quanto à segunda parte,
tenho informações de que não funcionavam mais
essas estações. Se, porém, a emenda
restabelece seu funcionamento, estou de pleno
acôrdo com a Comissão de Finanças: deve ser
aprovado o § 1º e rejeitado o segundo.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – No
projeto não há nada que especificamente, proiba
o funcionamento dessas estações, porque elas
se regulam por lei especial. Assim, já vou
diantando meu modo de pensar quanto ao § 2º da
emenda.
Suponho que o Senado andará bem
recusando o parágrafo por enquanto, porque,
sem excluir a possibilidade do reexame do
assunto em lei especial, não se revoga
explicitamente qualquer dispositivo que esteja em
vigor contra a exploração dos serviços de rádiocomunicação a múltiplos destinos por meio de
emprêsas
particulares
ou
de
agências
particulares de correspondente. (Muito bem;
muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 7 manda
substituir o parágrafo único do art. 57 do projeto por dois

parágrafos. Vai-se votar o primeiro dêsses dois
parágrafos, que diz:
"§ 1º – A rádio-comunicação de múltiplos
destinos feita por intermédio do D. C. T. pelas
agências de informações jornalísticas pagarão sete
centavos por palavra transmitida".
Os Senhores que aprovam esta parte da
emenda, queiram ficar sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Em votação a segunda parte da emenda nº 7,
que dispõe:
"§ – As agências de informações que transmitem
o serviço de imprensa em rádio-comunicação de
múltiplos destinos por seus próprios transmissores
pagarão apenas a contribuição mensal de mil cruzeiros".
Os Senhores que aprovam a última parte da
emenda, queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está rejeitada.
E' aprovada a seguinte:
EMENDA
Nº 4
Ao art. 79, alínea III, letra g:
Substitua-se
"Sape
por
"Maguari"
e
"Esperança, por "Pilar".
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Senhor Presidente,
acabo de verificar que no texto da emenda que
acaba de ser aprovada existe um engano. Onde está
"Pilar" devia figurar "Ingá".
Peço a V. Ex.ª faça constar da ata a devida
retificação.
O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª será atendido.
São aprovadas as seguintes
EMENDAS
Nº 24
No projeto de lei nº 71, de 1948, ao art. 79, II,
letra h, nº 7, onde se lê Goiâna, leia-se Igaraçu.
Nº 22
Ao art. 81:
Redija-se:
"Figurará,
obrigatòriamente,
no orçamento da despesa a partiro de 1949,
a dotação de Cr$ 110.000.000,00 (cento e
dez milhões de cruzeiros) durante 16 anos,
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para o financiamento do Plano Postal Telegráfico".
Nº 23
Ao art. 82.
Redija-se: "Será incluída no orçamento
da despesa a dotação de Cr$ 56.000.000,00
para o cumprimento do que preceitua o
Decreto-lei
número
8.308,
de
6-12-47
relativamente
á
reestruturação
dos
quadros do Departamento dos Correios e
Telégrafos".
O SR. PRESIDENTE: – Votadas as
emendas substitutivas, vamos passar às
aditivas.
Submeto a segunda parte da emenda nº 8,
que diz:
III) Acrescente-se:
§ 2º Uma das vias da fatura, que
acompanhar a encomenda, de acôrdo com a
alínea a dêste artigo, será enviada, para efeito
de estatísticas, á entrada das mercadorias
na localidade do destino e antes de ser
retirada
da
repartição
postal,
á
autoridade competente do Estado ou do
Município.
Os Senhores que aprovam esta parte da
emenda nº 9, queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
Aprovada.
São aprovadas as seguintes:
EMENDAS
Nº 17

Nº 2
Acrescente-se ao artigo 79 – III:
f) Maceió.
Nº 10
Ao art. 79, III, d
Acrescente-se:
11) Amarante
12) Piracuruca
Nº 8
Ao art. 79, III e, acrescente-se:
7) Redenção (Ceará).
Nº 4
Acrescente-se ao plano postal telegráfico, no
artigo 79, nº III, letra "e", a construção e adaptação
de prédio destinado às agências do D. C. T. em
Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.
O SR. FRANCISCO GALLOTI (pela ordem):
– Sr. Presidente, desejava fazer ligeira retificação. A
emenda consta do avulso, refere-se à letra e, do art.
7º, nº 3, quando devia ser r Rio Grande do Sul.
O SR. PRESIDENTE: – E' êrro de publicação;
a justificação de V. Excelência constará da Ata.
São aprovadas as seguintes
EMENDAS
Nº15

Ao art. 79, item III, letra f, depois do "2 –
Acrescente-se ao art. 3º, alínea II, mais uma Caicó", acrescente-se:
letra onde couber" "Livros didáticos, por unidade de
3 – Santa Cruz.
100 grs. e limite em pêso de 3 quilos, dois
4 – Cearamirim.
centavos".
Ao mesmo artigo e item, letra a, depois de "7 –
Tubarai", acrescente-se:
Nº 26
8 – Araguari.
Nº 29
Acrescente-se ao art. 79, nº III, letra b), as
seguintes agências postais telegráficas, no Estado
Ao Projeto nº 71 – 1948
do Pará, de:
Ao artigo 79 – item III
Igarapé-Açu,
Castanhal,
Pinheiro
Acrescente-se:
(Município de Belém), Capanema Monte Alegre,
c) Passagem Franca
Alemquer, Abaetetuba, Igarapé-Mirim, São Miguel
Curador
do Guamá, Soure, João Coelho, Curiçu e
Pedro II
Salinópolis.
Urbano Santos.
Panarama
Nº 27
Nº 2
Inclua-se mais quanto ao Rio Grande do
Norte.
Acrescente-se ao art. 79, item III, letra c,
Curais.
Maranhão depois de 11 – Viana:
Jardim do Seridó.
"12 – Pastos Bons".
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Nº 20
Ao art. 79, alínea III, letra a: acrescentem-se:
5 Cuité.
6 Solanca.
7 Umbuzero.
8 Esperança.
9 Sapé.
10 Uagoa Nova.
11 Bonito.
12 Jatobá.
Nº 28
Ao Projeto nº 71-19498.
Ao art. 79 – item III:
Acrescen-se:
j) Carmópolis
Japaratuba
Capela
Maroim
Riachuelo
Cacae
Saquarema
Maricá
Nº 3
(Do plenário, fase de pauta)
Ao art. 79 – III letra l, acrescente-se:
7) Colatina
8) Castelo
9) Calçado
todos no Estado do Espírito Santo.
Nº 3
(Do plenário na discussão)
Acrescen-se à, letra k, do nº III, do artigo 79,
mais um número, com a seguinte indicação:
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela
ordem): – Sr. Presidente, na emenda nº 3, lê-se
"Jundaíra", quando deve ser "Jandaíra". Peço a Vossa
Exª se digne mandar retificar o erro de impressão.
Jundaíra
O SR. PRESIDENTE: – V. Excelência será atendido.
São aprovadas as seguintes:
EMENDAS
Nº 13
Ao artigo 79 – item 3, letra i, depois do nº 6 –
S. Mateus, acrescente-se:
Muniz Freire – Barra do São Francisco.

Nº 13
1948.

Ao Projeto de Lei da Câmara Federal nº 71, de

Ao artigo 79, nº III, letra m, após "Angra dos
Reis" acrescente-se:
6 – Trajano de Morais.
Nº 14
Ao art. 79, item 3, letra p, depois de 10 Foz do
Iguaçu, acrescente-se:
11 – Guarapuava.
12 – Castro.
13 – Apucarana.
14 – Pibagy.
15 – Cerro Azul.
Nº 12
Ao art. 79 – Nº III, letra U, acrescente-se
depois de "Herculânea":
12 – Leverger.
13 – Gatinho.
Nº 1
Acrescente ao plano postal telegráfico
no artigo 79, nº IV, letra e, a construção
e adaptação de prédios destinados às
agências do D. C. T. em Tijuca, Estado de Santa
Catarina.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (pela
ordem): – Sr. Presidente, na emenda nº 1 houve
também erro de impressão; onde se lê: "Tijuca",
Estado de Santa Catarina, deve constar
"Tijucas".
O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª será atendido.
Emenda nº 25, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.
Há dúvida em relação a esta emenda, cujo
teor é o seguinte:
"Onde couber:
Ficam criadas as agências postais nos distrito
de Rio da Barra e Albuquerque Né, do Município
Sertânia".
No parecer da Comissão as palavras
"Albuquerque Né, estão riscadas e, em seu lugar,
escrito "Algodões".
Peço, a respeito, esclarecimentos ao autor da
emenda.
O SR. JOSÉ AMÉRICO (pela ordem): – Sr.
Presidente, informo a V. Ex.ª que, realmente, foi
apresentada
emenda
compreendendo
duas
agências nas localidades de Rio da Barra e
Albuquerque Né.
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A Comissão de Constituição e Justiça,
porém, reduzindo-as a uma, situada em
Algodões.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda
nº 25 cogita de duas agências: uma em
Rio da Barra e outra em Albuquerque
Né.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Posteriormente a
expressão "Albuquerque Né", foi substituída pela
palavra "Algodões".
O SR. APOLONIO SALES: – Houve
equívoco
do
relator.
Atualmente
"Albuquerque Né" tem a denominação de
"Algodões".
O SR. PRESIDENTE: – Trata-se, então, de
nova denominação?
O SR. APOLONIO SALES: – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE: – O parecer da
Comissão
de
Constituição
e
Justiça
é
favorável
à
criação
de
apenas
uma
agência...
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Em Algodões.
O SR. PRESIDENTE: – ... no lugar
anteriormente denominado "Albuquerque Né",
hoje "Algodões"
Os Senhores que aprovam a emenda, com
esta correção, queiram permanecer sentados.
(Pausa)
E' aprovada a seguinte:
EMENDAA
Nº 25
Onde couber:
Ficam criadas as agências postais nos
distritos de Rio da Barra e Algodões do Município
de Sertânia.
E' aprovada a seguinte:
EMENDA
Nº1
Acrescente-se onde convier:
As emprêsas de navegação aérea
que
transportarem
malas
postais,
se
obrigarão a conduzir, gratuitamente, até o
limite de pêso de 500 gramas, em cada
avião,
a
correspondêncial
oficial
de
caráter uregente emanada da Presidência
e
da
Vice-Presidência
da
República,
dos Ministros de Estado, da Mesa do
Senado
Federal
e
da
Câmara
dos
Deputados
Federais
e
dos
Presidentes
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tri-

bunal Eleitoral e do Tribunal Federal de Recursos.
O SR. PRESIDENTE: – Passamos agora às
emendas modificativas.
São aprovadas as seguintes emendas.
EMENDA Nº 16
Substitua-se no final do art. 3º alínea II, letra j,
"dez centavos" por "cinco centavos".
EMENDAS
Nº 5
Ao art. 51, letra "b", em vez de "três", diga-se: "duas".
EMENDAS
Nº 18
Ao art. 63:
"Nos incisos ns 1 e 2, onde se lê: "Cr$", leia-se (frs"
que é a moeda em que serão pagos êsses telegramas".
EMENDAS
Nº 19
Corija-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.
EMENDAS
(Da Comissão de Viação e Obras Públicas).
Ao art. 62, item 4:
Onde se diz:
"Serviço efetuado dentro do continente
americano .....................................................
1,25
Serviço extra-americano ...............................
1,25
diga-se:
Serviço extra-continente ...............................
2,50"
EMENDA
(Da Comissão de Viação e Obras Públicas).
Ao artigo 63, item 5º:
Onde se diz:
Serviço efetuado dentro do continente
americano .....................................................
Serviço extra-americano ...............................

1,25
1,25
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Diga-se:
Serviço efetuado dentro do continente
americano ..................................................
Serviço extra-americano ............................

emenda 15 figuram, erradamente as palavras
"Tubarão"
e
Araguari".
Desejaria
4,50 que se fizesse a devida retificação de V.
1,00 Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE: – Tôdas as emendas
EMENDA
aditivas com pareceres favoráveis da Comissão
foram aprovadas.
(Da Comissão de Viação e Obras Públicas).
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Meu intuito
é apenas corrigir os nomes das duas localidades.
Ao art. 63, item 5-b:
O SR. PRESIDENTE: – A corrigenda será feita
Onde se diz:
na redação final.
Serviço extra-americano ...........................
0,10
Votadas tôdas as emendas, vou submeter ao
Diga-se:
Plenário o projeto.
Serviço extra-americano ...........................
1,00
E' aprovado, com as modificações
das
emendas
aceitas,
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI constantes
(pela
ordem):
–
Sr.
Presidente,
na o seguinte
PROJETO DE LEI DA CAMARA
Nº 7, DE 1048
Reajusta as tarifas postais e telegráficas e dá outras providências.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Aplicar-se-ão nos serviços postais e telegráficos, em todo o território nacional, os preços
constantes da tarifa fixada nesta lei.
Art. 2º Serão observadas, na aplicação da tarifa, as disposições dos regulamentos e instruções que
com ela não colidirem, nem contrariarem o estabelecido em convenções, acôrdos, convênios e
regulamentos internacionais assinados pelo Brasil.
TITULO I
Preços Postais
CAPITULO I
SERVIÇO INTERNO
Art. 3º Cobrar-se-ão os seguintes prêços:
I) pelo franquiamento da correspondência "local":
a) cartas, por unidade de 20 gramas e com limite em pêso de 2 quilogramas, quarenta centavo;
b) cartas-bilhetes, por unidade, com limite em pêso de 20 gramas, quarenta centavos;
c) cartas pneumáticas, por unidade e com o limite de 20 gramas em pêso, um cruzeiros e cinqüenta
centavos;
d) cartões postais, por unidade: quando simples, vinte centavos; com resposta paga, quarenta
centavos;
e) corerspondência de caráter social, por unidade e com limite de 20 gramas em pêso, vinte
centavos;
II) pelo franquiamento da correspondência "nacional":
a) cartas, por unidade de vinte gramas e limite de 2kg, em pêso, pelo primeiro porte, sessenta
centavos e, cinqüenta centavos, pelos seguintes:
b) carta-bilhestes, por unidade, com limite de vinte gramas em pêso, sessenta centavos;
c) cartões postais, por unidade, trinta centavos; com resposta paga sessenta centavos;
d) fonopostais, por unidade de vinte gramas, com limite em pêso de sessenta gramas, pelo primeiro
porte, cinqüenta centavos, e, quarenta, pelos seguintes;
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e) correspondência social, por unidade e limite de vinte gramas em pêso, trinta centavos;
f) manuscritos, por unidade de cem gramas e limite em pêso de dois quilos, trinta centavos;
g) amostras, por unidade de cem gramas e limite em pêso de 500 gramas, trinta centavos;
h) impressos, por unidade de cem gramas e limite em pêso de 3 quilos, vinte centavos;
i) impressos para cegos, por unidade de quilo e limite em pêso de sete quilos, dez centavos;
j) livros, catálogos, papéis de música e brochuras, por unidade de cem gramas e limite em pêso de
três quilos, dez centavos;
k) jornais e revistas, por unidade de cem gramas e limite em pêso de três quilos, quatro centavos;
l) pequenas encomendas, por unidade de cem gramas, com limite em pêso de três quilos, quarenta
centavos;
m) encomendas comerciais, por unidade de quinhentos gramas e limite em peso de dez quilos, dois
cruzeiros;
III) por aviso de recebimento:
a) pedido na ocasião do registro, um cruzeiros;
b) pedido posteriormente, Cr$ 1,50;
c) reclamação ou pedido de informações sôbre entrega de correspondência, Cr$ 1,50;
d) pedido de retirada de correspondência e de modificação no enderêço, Cr$ 1,50:
Art. 4º Gozarão dos prêços do franquimento "local" sòmente as cartas, cartas-bilhetes, cartões
postais e correspondência de caráter social, endereçados às zonas urbana, suburbana e rural das próprias
cidades ou vilas em que forem postados.
Parágrafo único. Qualquer espécie de correspondência expedida com taxa de franquiamento "local" e
que haja de ser encaminhada, por alteração de enderêço, para além das zonas urbana, suburbana e rural
da cidade ou vila, em que tenha sido postada, estará apenas sujeita ao pagamento da diferença de porte
entre o franquiamento "local" e o "nacional", cobrada essa diferença ao destinatário, por meio de sêlo de
taxa devida, sem multa.
§ 1º Excetuam-se da exigência dêste artigo as cartas em sua forma usual e ordinária, os cartões
postais simples e as correspondências de caráter social.
§ As correspondências exceutadas pelo § 1º terão curso, ainda quando, por eventualidade, não
estejam devidamente frauqueadas. Cobrar-se-á, porém, em dôbro, aos destinatários, o prêço ou
insuficiência do prêço, por meio de sêlo de taxa devida, na importância de 20 centavos.
Art. 6º As cartas-bilhetes serão vendidas: a cinqüenta centavos, as de franquiamento "local", e a 70
centavos, as de franquiaménto "nacional", representando a diferença entre o preço de venda e o valor dos
respectivos preços postais, o custo da fórmula.
Parágrafo único. As carta-bilhetes que, por inclusão de qualquer papel ou objeto, excederam o pêso
de vinte gramas, serão taxadas como cartas.
Art. 7º Entendem-se por correspondência de caráter social os impressos ou manuscritos em
sobrecartas abertas, que contenham apenas felicitações, pêsames, convites, agradecimentos e
participações de assunto particular.
Parágrafo único. Serão, porém, essas correspondências consideradas anúncios, se tratarem de
assunto público; poderão, nêsse caso, ser classificadas como impressos, desde que sejam apresentadas ao
Correio em número igual ou superior a trinta exemplares idênticos, para destinatários diferentes.
Art.
8º
Os
remetentes
que
apresentarem
ao
Correio,
de
cada
vez,
para
expedição
por
via
ordinária,
mais
de
300
impressos
da
mesma
natureza,
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acondicionados em maços coletivos, para cada cidade ou localidade de destino, gozarão da redução
de 20% sôbre o preço do maço.
§ 1º A redução mencionada neste artigo será calculada sôbre o pêso de cada objeto se os
impressos tiverem endereços individuais.
§ 2º Podem, nas mesmas condições, ser aceitos prospectos ou circulares a distribuir por
diversas pessoas, sem endereço individual, expedidos em maços ou pacotes, até três (3) quilos,
endereçados aos Agentes, de acôrdo com as instruções do remetente.
§ 3º E' facultado aos remetentes que apresentarem ao Correio, de cada vez, para expedição
preterida e, por via ordinária, mais de mil impressos iguais, embora com nedereços diversos, fazer o
pagamento da taxa, independente de selagem, e por meio de guia; concede-se, neste caso, o
abatimento de 30%, calculado este, por objeto a ser distirbuído. Os impressos assim franquiados
deverão trazer a menção "Porte pago".
Art. 9º O pêso dos impressos, livros, catálogo, brochuras, jornais e revistas, poderá ser elevado
a cinco quilogramas, quando se tratar de volume expedido isoladamente.
Parágrafo único. Os livros em fascículos e outras publicações em forma de livros, tais como
almanaques ou anuários sem caráter de propaganda comercial, gozarão dos preços aplicados aos
livros.
Art. 10. Os jornais e revistas da Capital da República e dos Estados, que se utilizarem das
vantagens do "Porte pago", por quinzena adiantada, gozarão do desconto de 10%, desde que o
pagamento seja efetuado três dias antes de iniciada a quinzena respectiva.
§ 1º Os jornais de grande circulação, publicados nas capitais, só serão recebidos à última hora,
nos carros do correio ambulante quando tenham prèviamente pago a taxa por meio de guia.
§ 2º Quando as taxas forem pagas por meio de sêlos, êsses jornais só poderão ser recebidos
nas sedes das repartições.
§ 3º Os maços ou pacotes de jornais e revistas, destinados a uma só localidade e expedidos
pelos editores para o interior da República, poderão ser aceitos até o pêso máximo de vinte quilos,
por volume, caso tenham de seguir ao destino, por estradas de ferro, sem baldeações sucessivas; no
caso contrário, não poderão pesar mais de cinco quilos.
Art. 11. Cobrar-se-á prêmio de registro:
a) normal, para cartas, cartas-bilhetes, cartões postais, correspondência de caráter social,
fonopostais, manunscritos, pequenas encomendas e encomendas comerciais, Cr$ 1,00:
b) módico para amostras, impressos em geral, impressos em relêvo para cegos, livros,
catálogos, brochuras, jornais e revistas, Cr$ 0,50.
Art. 12. O prêmio de registro de Cr$ 1,00 dá direito à indenização de Cr$ 50,00, no caso de
extravio do objeto.
§ 1º As encomendas comerciais serão obrigatòriamente submetidas a registro e a declaração
de valor.
§ 2º O registro é obrigatório: para as cartas com valor declarado para as pequenas
encomendas, com valor declarado ou sem êle para as encomendas comerciais, para as cartas e
encomendas sujeitas a reembôlso e para as cartas portadoras de vales postais o u de títulos do
serviço de cobrança.
Art. 13. O prêmio de registro médico dá direito a indenização de Cr$ 25,00, no caso de
extravio do objeto.
Art 14. A taxa de reclamação ou pedido de informações sôbre entrega de correspondência,
será restituída ao reclamante, se se verificar que a reclamação foi proveniente de êrro do serviço.
§ 1º Quando se tratar de objetos registrados, nenhum prêço se cobrará pelas reclamações o u
pedidos de informações, desde que o remetente haja pago a taxa de aviso de recebimento (A . R.) por
ocasião do registro.
§ 2º Sempre que o Correio fôr o culpado pelo mau encaminhamento ou extravio, quer do objeto
registrado quer do A. R., se o houver, a taxa da reclamação, ou, dado o caso do A. R., será restituída ao
reclamante.
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CAPITULO
SERVIÇO INTERNACIONAL DA UNIÃO POSTAL DAS AMÉRICAS E ESPALHA
Art. 15. As correspondências destinadas à Argentina, Bolívia, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Cuba,
Chile, São Salvador, Equador, Espanha, Estados Unidos da América, Estados Unidos da Venezuela,
Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai,
estão sujeitas às mesmas taxas, prêmios e condições constantes da Tarifa do Serviço Interno, observado,
apenas, o seguinte:
a) com exceção das pequenas encomendas, as remessas que contenham objetos de
correspondência, permutadas pelas diretorias das Escolas dos países da União Postal das Américas e
Espanha ou pelos alunos das mesmas, por intermédio de seus diretores, gozarão de tarifa equivalente a
50% da ordinária, desde que não pesem mais de um quilograma e satisfaçam às demais condições
correspondentes à sua classificação postal;
b) os fonopostais só deverão ser expedidos para os países que admitam essa categoria de
correspondência;
c) os impressos, livros, catálogos, brochuras, jornais e revistas poderão pesar até cinco quilos, cujo
limite será elevado a dez quilos, quando se tratar de um só exemplar ou de um só tomo expedido
isoladamente; tais remessas, porém, poderão pesar indistintamente até dez quilos, se se destinarem a
países com os quais o Brasil tenha concluído acôrdo nêsse sentido;
d) o franquiamento das encomendas será regulada pela tarifa especial de "colis postaux";
e) as pequenas encomendas até um quilo poderão ser expedidas como "petits paquets" para os
países que admitam essa espécie de correspondência; estão porém sujeitas ao franquiamento estabelecido
para a correspondência nacional desde que não contenham objetos cujo valor mercantil exceda de dez
francos-ouro;
f ) tanto o prêmio de registro de Cr$ 1,00 como o de registro módico, estabelecido para as amostras
impressos em geral, impressos em relêvo para cegos, livros, catálogos, brochuras, jornais e revistas, dão
direito à indenização correspondente a dez francos-ouro, no caso de extravio do objeto;
g) os pedidos de retirada de correspondência ou de modificação de enderêço não serão aceitos para
o Canadá, cuja legislação interna não permite a retirada de correspondência nem a modificação de
enderêço, a pedido do remetente.
CAPITULO I I I
SERVIÇO INTERNACIONAL DA UNIÃO POSTAL UNIVERSAL
Art. 16. As correspondências destinadas aos países que não fazem parte da União Postal das
Américas e Espanha serão franqueadas de conformidade com a Convenção Universal, pagando os
respectivos prêços:
a) cartas por unidade de 20 gramas com o limite em pêso, de dois quilos pelo primeiro porte, um
cruzeiro e cinqüenta centavos, pelos seguintes, à razão de noventa centavos;
b) cartões-postais, por unidade, noventa centavos; com resposta paga, um cruzeiro e oitenta
centavos:
c) fonopostais, por unidade de vinte gramas, com limite em pêso de sessenta gramas, pelo primeiro
porte, um cruzeiro e dez centavos e, pelos seguintes à razão de setenta centavos;
d) manuscritos, por unidade de cinqüenta gramas, com limite em pêso de dois quilos pelo primeiro
porte, cinqüenta centavos: pelos seguintes, à razão de trinta centavos, com a taxa mínima de Cr$ 1,50;
e) amostras, por unidade de cinqüenta gramas, com o limite em pêso de quinhentas gramas pelo
primeiro porte, cinqüenta centavos; pelos seguintes, à razão de trinta centavos;
f) impressos, por unidade de cinqüenta gramas, com limite em pêso de três quilos pelo primeiro porte,
cinqüenta centavos; pelos seguintes, à razão de trinta centavos;
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g) pequenas encomendas, com limite em pêso de 1 quilo, pelo primeiro porte, de duzentos e
cinqüenta gramas, três cruzeiros; pelos seguintes, por unidade de cinqüenta gramas, sessenta centavos;
h) impressos para uso de cegos, por unidade de mil gramas e limite em pêso de sete quilos, dez
centavos.
Art. 17. São facultativos na correspondência destinada aos países que fazem parte da União Postal
Universal além das taxas de.fraqueamento:
a) prêmio de registro – um cruzeiros e cinqüenta centavos;
b) taxa de aviso de recebimento; quando pedido na ocasião de registro, um cruzeiro e cinqüenta
centavos; quando pedido posteriormente, dois cruzeiros e cinqüenta centavos;
c) taxa de reclamação ou pedido de informação sôbre entrega de correspondência – Cr$ 2,50;
d) taxa de retirada de correspondência ou de modificação de enderêço – Cr$ 2,50;
e) taxa de expressa – Cr$ 2,50.
Art. 18. Todos os objetos de correspondência no Serviço Internacional da União Postal Universal,
deverão ser integralmente franqueados pelos remetentes. Cobrar-se-á aos destinatários em dôbro, o prêço
ou a insuficiência, por meio de sêlo de "taxa devida" na importância mínima de trinta centavos.
§ 1º Excetuam-se ùnicamente as cartas e os cartões postais simples, os quais terão curso, ainda que,
por eventualidade, não estejam devidamente franqueados.
§ 2º Os demais objetos não insuficiente franqueados ficarão retidos no correio de origem, que os
tratará de conformidade com as disposições do Regulamento dos Correios e Telégrafos.
Art. 19. Os fonospostais só poderão ser expedidos para os países que admitem essa categoria de
correspondência.
Art. 20. Os livros, as brochuras os papéis de música e as cartas geográficas, expedidos por qualquer
pessoa, e igualmente, os jornais e publicações periódicas, quando expedidos diretamente pelos editores ou
seus mandatários e destinados a países, que nas relações com o Brasil, admitam reciprocidade, gozam de
redução de 50% sôbre as respectivas tarifas.
Parágrafo único. Os objetos mencionados nêste artigo não devem conter nenhum anúncio ou
reclame, a não ser o que constar da capa ou das páginas da guarda dos volumes.
Art. 21. O pêso dos impressos em geral pode ser elevado a cinco quilos, quando se tratar de um só
exemplar ou de um só tomo, expedindo isoladamente.
Art. 22. As pequenas encomendas ("petits paquets") só poderão ser expedidas para os países que a
admitam.
Parágrafo único. Os "petits paquets" não poderão ser postados nas caixas urbanas de coleta, mas
entregues em mão aos encarregados do respectivo serviço.
Art. 23. Na tarifa do Serviço Internacional da União Postal Universal da reclamação ou pedido de
informações sôbre a entrega da correspondência será restituído ao reclamante, se se verificar que à
reclamação foi proveniente de êrro de serviço.
§ 1º Quando se tratar de objetos registrados, nenhum prêço se cobrará pelas reclamações ou
pedidos de informações, desde que o remetente haja pago a taxa de aviso prévio (A. R.), por ocasião do
registro.
§ 2º Sempre que o Correio fôr o culpado pelo mau encaminhamento ou pelo extravio, quer do objeto
registrado, quer do A. R., se o houver a taxa da reclamação, ou dado o caso do A. R. será restituída ao
reclamante.
§ 3º Os pedidos de retirada de correspondência, ou de modificação de enderêço, não serão aceitos
para a Grá-Bretanha nem para os Domínios, Colônias e Protetorados Britânicos, cuja legislação interna não
permite a retirada de correspondência, nem a modificação de enderêço do destinatário, a pedido do
remetente.
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CAPITULO IV
DIMENSÕES MÁXIMAS DAS CORRESPONDÊNCIAS
Art. 25. As dimensões máximas das correspondências serão tais, que a soma do comprimento,
da largura e da espessura não poderá ultrapassar a 90 centímetros, nem a maior as três dimensões
poderá ser superior a 60 centímetros.
§ 1º Excluem-se:
I – Quando em forma de rôlo:
a) no regime universal: o comprimento, somado ao dôbro do diâmetro, não poderá ser superior a
cem centímetros, nem a maior dimensão (o comprimento ou o dôbro do diâmetro) poderá ser superior a
80 centímetros;
b) nos regimes interno e américo-espanhol: o comprimento, somado com o diâmetro de ambas as
bases não poderá ser superior a cento e vinte centímetros, nem a maior dimensão (o compri mento ou a
soma dos diâmetros das bases) poderá ser superior a cem centímetros.
I I – Tratando-se de fonopostais a soma do comprimento, da largura e da espessura não poderá
ultrapassar a sessenta centímetros; e a maior dimensão não poderá ser superior a vin te e seis
centímetros;
III – Os cartões postais e a correspondência de caráter social estão sujeitos aos máximos de
quinze centímetros de comprimento e 10,5 centímetros de largura e mínimos, de 10 centímetros de
comprimento e 7 centímetros de largura.
IV – Os impressos, quando expedidos sem envoltório e com o formato de cartão, dobrado ou
aberto, não deverão ter dimensões inferiores às mínimas, estabelecidas para os cartões postais;
V – Nas encomendas gravadas com reembôlso, nas encomendas comerciais e nas
correspondências oficiais para o interior da República, a soma do comprimento, da largura e da
espessura não poderá ser superior a 120 centímetros, e a maior dimensão não poderá exceder a 60
centímetros.
§ 2º Quando se tratar de absoluta necessidade dos serviços públicos, poderão as
correspondências oficiais federais para o interior do País ultrapassar os limites de pêso e dimensões,
dentro, porém, das possibilidades do tráfego postal.
§ 3º As dimensões das encomendas permutadas com o texrior são reguladas pela tarifa especial
de "colis postaux".
CAPITULO V
CORRESPONDÊNCIA OFICIAL
Art. 26. A correspondência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
Federais, dos Municípios e das Entidades Autárquicas ou Parestatais, quando expedida para o interior
da República, pelas vias de superfício ou pelo Correio Aéreo Nacional, gozará dos seguintes prêços
de porte:
Espécie de Correspondência:
Ofícios ou cartas ......................................................
Impressos ................................................................
Outros objetos ..........................................................

Unidades
de peso
Gramas
50
100
100

Taxas
Cr$
0,20
0,10
0,20

Limites
de pêso
Gramas
15.000
15.000
15.000

§ 1º Com exceção dos prêços de porte, previstos nêste artigo, tôdas as outras taxas e prêmios
aplicáveis às correspondências oficiais serão os mesmos estabelecidos para as correspondências
particulares.
§
2º
As
correspondências
oficiais
de
qualquer
espécie,
quando
destinadas
ao exterior da República, estão sujeitas aos mesmos prêços, prêmios e limites
de
pêso
e
dimensões
estabelecidos
para
correspondências
particulares;
a
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importância dêsse prêços e prêmios será comprovada por sêlos ordinários ou estampas de máquinas de
franquear.
§ 3º As correspondências oficiais com declaração de valor, e igualmente, as de expedição por via
aérea, que não seja feita pelo Correio AéreoNacional, continuam sujeitas aos mesmos prêços e prêmios
aplicáveis à correspondência dos particulares, sem limite, porém, para declaração de valor.
§ 4º Os prêços de prêmios da correspondência oficial federal, a ser expedida por via aérea, sem ser
pelo Correio Aéreo Nacional, deverão ser cobrados, obrigatoriamente, à bôca do cofre.
§ 5º As correspondências oficiais federais, de qualquer natureza, expedidas para o interior de
República, pelas vias de superfício ou pelo Correio Aéreo Nacional, terão curso, independente de selagem;
deve, porém, ser feita a escrituração dos respectivos prêços e prêmios, cuja importância será levada à
receita do balanço industrial do Departamento dos Correios e Telégrafos.
§ 6º As correspondências oficiais dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das Entidades
Autárquicas ou Parestatais, só terão curso, mediante aplicação de sêlos ordinários ou estampas de
máquinas de franquear.
§ 7º As correspondências oficiais, emanadas das autoridades e chefes de repartições e serviços dos
Territórios Federais, são consideradas federais, formalidades previstas no Decreto nº 6.109, de 16 de
agôsto de 1940, quando não colidirem com as disposições estabelecidas nesta Lei.
CAPÍTULO VI
CONDIÇÕES GERAIS PARA A ENTREGA E A RESTITUIÇÃO DAS CORRESPONDÊNCIAS
Art. 27. A entrega de objetos de correspondência de qualquer espécie e procedência será feita no
domicilio do destinatário, em tôdas as localidades, onde houver distribuição domiciliária.
Parágrafo único. Excetuam-se dêste regime os seguintes objetos de correspondência, os quais serão
entregues na sede do Correio de destino:
a) os objetos que pesarem mais de um quilograma;
b) os objetos que, pela sua forma, volume ou dimensão, dificultem o seu transporte pelos correios;
c) os que forem enviados pelos correios às Alfândegas e Delegacias Fiscais, para pagamento de
direitos aduaneiros;
c) as cartas e pequenas encomendas com valor declarado;
f) os que estiverem sujeitos ao pagamento de taxa devida;
h) os que forem apreendidos para aplicação de multas ou outras penadades regulamentares.
Art. 28. Quando não retiradas as encomendas, no serviço interno, dentro no prazo de 5 dias,
contados da data da expedição dos respectivos avisos, estarão sujeitas à taxa de armazenagem de 30
centavos diários, por encomenda, a partir do dia seguinte ao da terminação daquêle prazo.
1º O pagamento da taxa de armazenagem será feito em sêlos postais, da seguinte forma:
a) serão aplicados no verso dos avisos apresentados pelos destinatários ou pelos remetentes, e
inutilizados com carimbo de data das repartições que efetuarem a entrega, ou a restituição das
encomendas;
b) êsses avisos serão convenientemente arquivados nas mesmas repartições.
§ 2º As taxas de armazenagem, a cargo dos destinatários, serão anuladas, sempre que as
encomendas forem devolvidas ao correio de procedência.
Art. 29. Os objetos de qualquer espécie e procedência, endereçados à posta restante, estão sujeitos
às seguintes taxas, que deverão ser pagas pelos destinatários, na ocasião da entrega: Cr$ 0,20, os que não
pesarem mais de 500 gramas; Cr$ 0,30, os que pesarem de 500 e 1.000 gramas; Cr$ 0,40, os que pesarem
mais de 1.000 gramas.
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§ 1º Pelos objetos enviados às Alfândegas e Delegacias Fiscais, para pagamento de direitos
aduaneiros, será cobrada aos destinatários a taxa de Cr$ 2,50, por objeto, a qual, entretanto, será
anulada, se os referidos objetos forem considerados isentos dêsses direitos.
§ 2º Os "petits paquets" estão sujeitos à taxa de entrega na importância de Cr$ 0,80, além da
taxa de Cr$ 2,50 pela remessa â Alfândega ou Delegacia Fiscal. Armas essas taxas, se rão anuladas,
se o conteúdo de tais objetos fôr considerado pela Alfândega ou pela Delegacia Fiscal isento do
pagamento de direitos aduaneiros.
CAPÍTULO VII
SERVIÇOS DE VALORES DECLARADOS
Art. 30. As remessas de valores declarados, para o interior poderão ser feitas como cartas
pequenas encomendas ou encomendas comerciais.
Art. 31. Além das taxas e prêmios relativos à categoria da correspondência, estão os valores
sujeitos a prêmio de seguro.
§ 1º O prêmio de seguro será cobrado da seguinte forma:
a) Cr$ 0,50 por Cr$ 50,00 ou fração até Cr$ 5.000,00;
b) sôbre o que exceder de Cr$ 5.000,00 até Cr$ 10.000,00; Cr$ 0,50 por Cr$ 100,00 ou fração;
c) sôbre o que exceder de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00; Cr$ 0,50 por Cr$ 200,00 ou fração.
§ 2º A declaração de valor superior a Cr$ 10.000,00 só será admitida para as remessas
permutadas entre as sedes das Diretorias Regionais, podendo também ser permitida para outras
repartições postais de relativa importância, a juízo do Diretor Geral do Departamento dos Correio s e
Telégrafos.
§ 3º O valor declarado deverá ser igual ao valor incluído na correspondência.
Art. 32. Serão obrigatoriamente submetidas à declaração de valor:
a) as encomendas comerciais que deverão ser acompanhadas das respectivas faturas
organizadas em duplicatas e consignado, nestas, o valor real das remessas;
b) a moeda corrente, os títulos ao portador que ainda não tiverem sido inutilizados, e os sêlos e
estampilhas de qualquer espécie, não obliterados e, ainda, em vigor, deverão ser registrados com v alor
declarado, correspondente ao seu valor nominal ou facial.
Parágrafo único. São excluídas da declaração do valor as estampilhas aderidas às duplicatas de
cobrança comercial, devidamente preenchidas e que se destinem ao aceite dos destinatários
devedores.
Art. 33. As remessas de valores declarados para o exterior e as encomendas postais "colls
postaux", com valor obedecerão às disposições dos acordos de valores declarados e de "colis postaux"
da União Postal Universal, de acôrdo de encomendas postas da União Postal das Américas e Espanha
e de outros acordos particulares, firmados pelo Brasil.
Parágrafo único. Os prêços e prêmios a serem cobrados pela execução de tais serviços
constarão de tarifas especiais organizadas nos têrmos dos referidos acordos, obs ervado, porém, o
equivalente de Cr$ 6,00, estabelecido para o franco-ouro, por esta lei.
CAPÍTULO VIII
SERVIÇOS DE ENCOMENDAS POSTAIS INTERNACIONAIS
("Colis Postaux")
Art. 34. A execução do serviço de que trata êste capítulo obdecerão as disposições dos acordos
de encomendas postais da União Postal Universal e da União Postal das Américas e Espanha e, ainda
às de outros acôrdos particulares, firmados pelo Brasil.
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Parágrafo único. Nas tarifas especiais, organizadas para êste serviço, as taxas e prêmios serão
sempre calculados na base do equivalente de Cr$ 6,00, estabelecido para o franco -ouro.
CAPÍTULO IX
SERVIÇO DE REEMBOLSO NO INTERIOR DO PAÍS
Art. 35. As remessas para o interior do País, gravadas com reembôlso, só poderão ser aceitas
como cartas ou encomendas, cobradas aos remetentes as seguintes taxas e prêmios:
a) pelas cartas, o prêmio de registro e as taxas de porte das cartas;
b) pelas encomendas, o prêmio de registro e as taxas de porte das encomendas comerciais;
c) pelas cartas e encomendas, o prêço fixo de Cr$ 1,60, por objeto, para a transmissão, ao
remetente, da ordem de reembôlso da importância recebida do destinatário.
§ 1º O prêmio de seguro pela encomenda e seu reembôlso será cobrado à razão de Cr$ 1,00
por Cr$ 50,00 ou fração desta importância, até o máximo de reembôlso, que será de Cr$ 10.000,00
seja qual fôr o valor do objeto.
§ 2º Pela devolução dos objetos gravados com reembolso deverão ser cobrados dos
remetentes no ato da restituição dos objetos os mesmos prêços e prêmios que tiverem sido pagos,
para a expedição, com exclusão do prêmio fixo, de Cr$ 1,60 previsto na letra c dêste artigo.
CAPÍTULO X
SERVIÇO DE COBRANÇA NO INTERIOR DO PAÍS
Art. 36. As remessas de serviços de cobranças, no interior do País, serão expedidas com
declaração de valor e estão sujeitas aos seguintes prêmios e taxas:
a) de registro e prêços de porte aplicáveis a carta do mesmo pêso;
b) de seguro e dois por cento (2%) sôbre o valor declarado, na razão de Cr$ 1,00 por Cr$ 50,00
ou fração desta importância, até o máximo de cobrança, que será de Cr$ 10.000,00 para cada
registro;
§ 1º Das importâncias cobradas a repartição que efetuar o serviço descontará:
a) o prêmio de cobrança de 2% na razão de Cr$ 1,00 por Cr$ 50,00 ou fração desta quantia,
sôbre cada título;
b) o prêmio do vale postal relativo ao produto líquido a ser enviado ao credor dar importância.
§ 2º Os títulos apresentados aos devedores e que não forem pagos, estão sujeitos ao prêmio
fixo de apresentação, na importância de Cr$ 0,50 por título; êste prêmio é cobrado dos remetentes no
ato da restituição dos títulos.
CAPÍTULO XI
ASSINATURAS DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS PARA O INTERIOR DO
PAÍS
Art. 37. Pela assinatura de jornais e outras publicações periódicas obtidas por intermédio do
correio, serão cobradas adiantadamente:
a) o prêço integral da assinatura, correspondente ao período a que esta se referir;
b) o prêmio de 2% sôbre esta importância, na razão de Cr$ 1,00 por Cr$ 50,00 ou fração de
Cr$ 50,00;
c) o prêmio do vale postal ou franquiamento da carta registrada com valor, para transferência
dessa importância.
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CAPITULO XII
CORRESPONDÊNCIA ANEXA
Art. 38. A correspondência aérea está sujeita ao pagamento de:
a) prêço interno, para os objetos transportados no território nacional;
b) prêços internacionais, aplicáveis à correspondência transportada para o exterior e uniformemente
estabelecida por pais ou grupo de países.
Parágrafo único. Para favorecer as permutas de objetos de correspondência, por avião, poderá fixar
prêço regional para correspondência aérea dentro do mesmo Estado ou limite de determinada região.
Art. 39. A importância devida pelo franquiamento da correspondência a expedir, via aérea, será
constituída do prêço postal ordinário, cobrado sôbre os objetos transmitidos pela via de superfície, na
conformidade da tarifa geral dos Correios e Telégrafos, acrescida da cota de remuneração pelo transporte
em aeronave.
Parágrafo único. As cotas de remuneração devidas às emprêsas aeréoviárias comerciais, pelo
transporte, e, por igual, as unidades de pêso da correspondência serão fixadas na forma do art. 40.
Art. 40. As unidades de pêso das correspondências aéreas e as cotas de remuneração, em moeda
nacional, devidas às emprêsas aeroviárias, pelo transporte das malas postais, serão fixadas pelo Diretor
Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos, mediante proposta do Diretor dos Correios, sem prejuízo
da renda industrial do correio e tendo em conta a importância necessária ao pagamento do mesmo
transporte.
Art. 41. E' o Diretor Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos autorizado a determinar o país
ou países que devem constituir os grupos correspondentes a cada prêço ou prêmio internacional,
observado o dispôsto no artigo 38, letra b, da presente lei.
Art. 42. Os prêços postais aéreos internos não poderão ser superiores aos aplicáveis à
correspondência aérea internacional.
Art. 43. Os objetos de correspondência aérea que estiverem integralmente franqueados, só poderão
ser expedidos por avião, se a insuficiência apresentada não ultrapassar a importância correspondente ao
prêço postal ordinário, a que se refere o inciso II do art. 3º, por unidade de pêso estabelecido na forma do
art. 38.
Art. 44. Em casos de extravio no território nacional, de qualquer remessa aérea registrada, deverá ser
restituída ao remetente a importância dos prêços e prêmios pagos.
SERVIÇOS DE VALES POSTAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Art. 45. O serviço de vales postais nacionais obedecerá às disposições do Decreto-lei nº 2.621, de 24
de setembro de 1940, fixado, porém, em Cr$ 5.000,00 para os vales telegráficos, o máximo de emissão
estabelecido na letra c, do art. 3º do mesmo decreto-lei.
Art. 46. O serviço de vales postais internacionais será efetuado de conformidade com os têrmos dos
Aôrdos firmados entre o Brasil e outros países: os prêços e prêmios serão regulados pelas tarifas especiais
constantes do Acôrdo.
CAPÍTULO XIV
ASSINATURAS DE CAIXAS POSTAIS
Art. 47. As assinaturas de caixas postais começarão no dia 1º do mês, em que forem tomadas, e
terminarão sempre nos últimos dias dos meses de junho e dezembro pagas adiantadamente, pelos
assinantes, por ano, ou semestre, as importâncias devidas de acôrdo com a seguinte tabela:
a) nas Diretorias do Distrito Federal e de São Paulo e nas de 1ª classe:
Caixas quádruplas, por ano ..........................................................................................................
Caixas duplas, por ano .................................................................................................................
Caixas simples, por ano ...............................................................................................................

Cr$
240,00
144,00
96,00
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b) nas Diretoras Regionais de 2ª classe e agências especiais:
Caixas quádruplas, por ano ..............................................................................................................
Caixas duplas, por ano ......................................................................................................................
Caixas simples, por ano ....................................................................................................................

180,00
108,00
72,00

c) Nas Diretorias Regionais de 3ª e 4ª classe e nas agências de 1ª classe:
Caixas quádruplas, por ano ..............................................................................................................
Caixas duplas, por ano ......................................................................................................................
Caixas simples, por ano ....................................................................................................................

120,00
72,00
48,00

d) Nas demais Agências:
Caixas simples, por ano ....................................................................................................................

48,00

Parágrafo único. As chaves das caixas de assinaturas serão vendidas a Cr$ 10,00 cada uma; a mudança
de fechadura, a pedido do assinante, custará Cr$ 5,00, e cada vidro inutilizado das mesmas caixas, custará Cr$
10,00.
CAPÍTULO XV
PREÇO DE VENDA DE FÓRMULAS DE FRANQUIAMENTO POSTAL
Art. 48. O prêço de venda das fórmulas de franquiamento será constituído pela importância do sêlo
estampado acrescida do prêço do custo das referidas fórmulas.
CAPITULO XVI
EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE POSTAL E VENDA DE "CUPÃO-RESPOSTA"
Art. 49. O serviço de emissão de carteiras de identidade postal internacional e o de venda de "cupãoresposta" são feitos mediante o pagamento dos seguintes prêços:
a) carteira de identidade ....................................................................................................................
b) cupão-resposta no regime universal .............................................................................................
c) cupão-resposta no regime américo-espanhol ...............................................................................

Cr$
5,00
2,00
1,20

TITULO II
Serviço Telegráfico Interior
CAPITULO I
TELEGRAMAS DE PARTICULARES, OFICIAIS E DE CONGRESSISTAS
Art. 50. Os telegramas particulares ordinários, por qualquer meio de transmissão, combinado ou isolado,
pagarão:
I) Prêmio fixo, por grupo de 50 palavras ou fração, um cruzeiro e cinqüenta centavos.
II) Prêço de percurso por palavra:
b) quando o percurso fôr entre dois ou mais estados, trinta centavos,
§ 1º Os avisos de serviço classificados estão isentos de prêmio fixo.
§ 2º Os telegramas urgentes pagam em dôbro o prêço de percurso.
§ 4º Os telegramas em código, inclusive os cifrados, estão sujeitos ao sistema de palavras construídas
livremente, até a concorrência de cinco letras ou algarismos:
a) os grupos de letras ou algarismos poderão empregar-se isolada ou combinadamente no mesmo
telegrama;
b) as palavras claras do texto se contarão como tantas palavras quantas vêzes. contiverem cinco letras
mais uma palavra para o excedente, se o houver.

– 711 –
Art. 51. Os telegramas de congressistas estão isentos de prêmio fixo, e pagarão:
a) prêços de percurso, dez centavos;
b) os urgentes pagarão três vêzes o prêço mencionado na letra a.
Parágrafo único. Gozarão dessa taxa os telegramas em linguagem clara ou secreta, de qualquer
caráter, dos membros do Poder Legislativo Federal.
Art. 52. Os telegramas oficiais estão isentos de prêmio fixo e pagarão, por palavra:
a) prêço do percurso, vinte centavos;
b) idem quando urgente quarenta centavos.
Parágrafo único. Gozarão dessa taxa os telegramas em linguagem clara ou secreta, interiores, de
qualquer caráter, que, sem prioridade de transmissão, emanem dos agentes diplomáticos e dos consultores
da carreira, domiciliados no País.
Art. 53. Os telegramas de imprensa, expedidos pelos correspondentes de guerra, pelos próprios
jornais, ou agências de informações, e quando destinados à publicidade, desde que redigidos em linguagem
clara, pagarão os mesmos prêços dos telegramas de congressistas (art. 51).
Art. 54. As cópias de telegramas pagarão:
I Quando de arquivos:
a) prêmio pelo 1º grupo de cinqüenta palavras ou fração, dois cruzeiros;
b) por grupo de 50 palavras ou fração, além das 50 primeiras; um cruzeiro.
II – Quando de telegramas múltiplos:
a) prêmio de 1º grupo de 50 palavras ou fração, um cruzeiro é cinqüenta centavos;
b) por grupo de 50 palavras ou fração, além das 50 primeiras, um cruzeiro.
Art. 55. As cartas telegráficas noturnas serão aceitas, em todo o território nacional e estão sujeitas às
mesmas prescrições regulamentares do serviço Internacional e pagarão:
a) por um mínimo de 25 palavras, nove cruzeiros;
b) por palavra excedente, trinta centavos.
Parágrafo único. No regime interno, as cartas telegráficas admitirão a multiplicidade de enderêços
pelo sistema de cópias e a entrega pelo orreio e por expresso pago.
Art. 56. Os telegramas urbanos e interurbanos só serão aceitos em linguagem clara e pagarão:
a) prêmio fixo por telegrama, até 25 palavras taxadas, Cr$ 2,50;
b) prêmio adicional, de cada palavra excedente, Cr$ 0,20;
§ 1º O serviço interurbano é limitado às localidades continuas, como Recife, Olinda; Cachoeira e São
Felix; Vitória e Vila Velha; embora estejam em Estados diferentes, como Penedo, em Alagoas, e Vila Nova,
em Sergipe.
§ 2º Na Capital Federal é considerado urbano ou interurbano o serviço trocado:
a) entre a cidade do Rio de Janeiro e Niterói, como o trocado pelas citadas localidades entre si;
b) entre as cidades do Rio de Janeiro e as Ilhas de Paquetá, do Governador e das Flores, o trocado
pelas citadas ilhas entre si;
c) entre a cidade do Rio de Janeiro e as fortalezas de Santa Cruz, Imbui e São João, o trocado pelas
citadas fortalezas entre si;
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d) entre a cidade do Rio de Janeiro e os vasos de Marinha de Guerra Nacional, estejam êles dentro
ou fora da Bahia de Guanabara. Do enderêço dos telegramas dêste serviço, constará, sujeita à taxa de uma
palavra, além do nome do navio destinatário, a indicação, Marinha – Rio, devendo o telegrama ser
transmitido ao Ministério da Marinha, que o encaminhará ao navio, onde estiver;
e) entre a cidade do Rio de Janeiro e as ilhas das Cobras, Fiscal, das Enxadas e Villegaignon, da
jurisdição do Ministério da Marinha, devendo o serviço ser tratado nas mesmas condições por que o é o
tráfego previsto no item d, precedente;
f) entre a cidade do Rio de Janeiro e a Colônia Correcional da Ilha Grande. Do enderêço dos
telegramas dêste serviço, constará, em fita ao prêço de uma palavra, além do nome do lugar de destino, a
indicação – Polícia – Rio, e será transmitido à Chefatura de Polícia, a qual lhe dará curso:
Art. 57. Os radiogramas costeiros, cujo prêço de bordo dos navios brasileiros é de vinte e quatro
centavos por palavra, sem mnimo, pagarão:
a) prêço por palavra, compreendida a transmissão entre a estação costeira e a telegráfica, à qual
estiver ligada diretamente, – Cr$ 0,80;
b) prêço por palavra, além da anterior, quando houver outro percurso elétrico fora da localidade, em
que se ache a estação costeira, – Cr$ 0,80.
Parágrafo único. A radiocomunicação de mútiplos destinos pagará por palavra transmitida o prêço de
quinze centavos.
Art. 58. Pela suspensão de transmissão se pagará o prêmio fixo por telegrama – Cr$ 1,50.
Parágrafo único. A acusação de recebimento telegráfico – PC – é considerada com seis palavras de
percurso ordinário, sem taxa fixa.
Art. 59. Registro de enderêço está sujeito à taxa anual cobrado em sêlo postal vencível em 31 de
dezembro de cada ano: Registro feito até 30 de junho – Cr$ 70,00. Registro feito depois de 30 de junho –
Cr$ 40,00.
Art. 60. Conversação radiotelefônica por intermédio de estações pertecentes ao Departamento está
sujeita aos seguintes prêços:
a) para comunicação até o raio de 1.600 km: Prêço por 3 minutos – Cr$ 39,50. Prêço por minuto
adicional – Cr$ 13,50.
b) para comunicação em raio superior a 1.600 km: Prêço por 3 minutos – Cr$ 52,00. Preço por minuto
adicional – Cr$ 17,00.
Art. 61. Os aparelhos receptores de radiodifusão estarão sujeitos ao seguinte: Taxa de registro anual
– Cr$ 10,00 (cobrada em sêlo postal).
Art. 62. Os diplomas e certificados de habilitação de técnicos e operadores e licenças para
funcionamento de estações (salvo aparelhos de radiodifusão de sinais horários ou de boletins
meteorológicos), e sua revalidação ou renovação pagarão: Taxa – Cr$ 20,00.
CAPITULO II
SERVIÇO TELEGRÁFICO EXTERIOR
Art. 63. O serviço telegráfico está sujeito ao pagamento dos seguintes prêços em franco-ouro.
Prêço terminal e de trânsito brasileiros:
1. Telegramas particulares ordinários: Prêço por palavra em serviço efetuado dentro do continente
americano – Cr$ 0,15. Prêço por palavra, em serviço extra-americano – Cr$ 0,30.
§ 1º Gozarão do abatimento de 50% os agentes diplomáticos e os consulares de carreira,
domiciliados no País, nos telegramas oficiais trocados com os seus respectivos governos.
§ 2º Os telegramas pagam o duplo do prêço ordinário.
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2. Telegramas em Código CRE (redução de 4/10 da tarifa plena):
a)
Prêço mínimo por telegrama até 5 palavras:
Serviço efetuado dentro do continente americano.................................................................................................
Serviço extra-americano.........................................................................................................................................
b)
Prêço por palavra excedente das 5 primeiras:
Serviço efetuado dentro do continente americano.................................................................................................
Serviço extra-americano.........................................................................................................................................

Cr$
0,45
0,90
0,09
0,18

3. Telegramas preteridos (redução de 5/10 da tarifa plena):
a)
Prêço mínimo por telegrama até 5 palavras:
Serviço efetuado dentro do continente americano.................................................................................................
Serviço extra-americano........................................................................................................................................
b)
Prêço por palavra excedente das 5 primeiras:
Serviço efetuado dentro do continente americano.................................................................................................
Serviço extra-americano.........................................................................................................................................

0,375
0,75
0,075
0,15

4. Cartas telegráficas e radiotelegráficas – NTL e DLT (redução de 2/3 da tarifa plena):
Prêço mínimo por telegrama até 25 palavras:
Serviço efetuado dentro do continente americano.................................................................................................
Serviço extra-americano.........................................................................................................................................

1,25
1,25

5. Telegramas de felicitações de texto livre – XLT – (Cartas telegráficas de Natal e Ano Novo, redação de 2/3 da tarifa
a)
Prêço mínimo por telegrama até 10 palavras:
Serviço efetuado dentro do continente americano........................................................................................................
b)
Prêço por palavra excedente das 10 primeiras:
Serviço extra-americano................................................................................................................................................

1,25
1,25

6. Telegrama de imprensa:
Prêço terminal de trânsito por palavra:
Serviço efetuada dentro do continente americano........................................................................................................
Serviço extra-americano................................................................................................................................................

0,01
0,02

7. Telegramas de imprensa urgente:
Serviço efetuado dentro do continente americano........................................................................................................
Serviço extra-americano................................................................................................................................................

0,15
0,30

8. Rádiotelegramas costeiras:
a)
b)

Prêço, por palavra compreendida a transmissão entre a estação costeira e a telegráfica, á qual estiver
ligada diretamente...........................................................................................................................................
Prêço por palavra, além da anterior, quando houver outro percurso elétrico fora da localidade em que se
ache a estação costeira..................................................................................................................................

0,30
0,15

Nos radiotelegramas o serviço CDE (redução de 4/10 da tarifa plena), não está sujeito a mínimo de
palavras.
9. Radiocomunicações de múltiplos destinos transmitidas ou recebidas:
Constribuição mensal....................................................................................................................................................

1.000,00

10. Telegramas de fronteira:
Prêço por telegrama até 30 palavras ou fração dêsse número entre estações brasileiras e estrangeiras
limítrofes........................................................................................................................................................................

1,00

11.Telegramas múltiplos (cópias) :
a)
b)

Prêço até 50 palavras contadas......................................................................................................................
por grupo de 50 palavras contadas ou fração excedente dêsse número........................................................
O número de cópias a extrair será igual ao número de enderêços

1,00
0,50
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CAPÍTULO III
FRANQUIAMENTO TELEGRÁFICO
Art. 64. Gozarão de franquiamento telegráfico:
a) os telegramas para os quais hajam sido estabelecidas isenções pelas convenções e acôrdos
interiores e internacionais;
b) os telegramas de fôrça maior, assim considerados os que tiverem por assunto a ocorrência de
qualquer calamidade, perturbação de ordem ou acontecimento que ponha em risco a propriedade ou a vida
humana;
c) os telegramas de serviços meteorológicos e de estatística (lei número 4.783, de 31 de dezembro
de 1923, art. 28);
d) os telegramas e avisos de serviço do Departamento dos Correios e Telégrafos.
CAPITULO IV
PRÊÇOS DE VENDA DE MODÊLOS PARA USO DO PÚBLICO
Art. 65. As fórmulas para redação de telegramas serão vendidas ao público ao prêço de:
100..............................................................................

Cr$
5,00

TITULO III
Serviço Telefônico Oficial
CAPITULO ÚNICO
PRÊÇO DAS ASSINATURAS
Art. 66. As assinaturas de aparelhos telefônicos oficiais estão sujeitas aos seguintes prêços:
a)
b)
e)
d)
a)
b)

para particulares, por mês........................................................................................................
para jornais, agências jornalisticas, empresas telegráficas e telefônicas, legação, consulados,
estações, ferroviárias, ferrocarris e de navegação e associação de classe, por mês................
para residências de autoridades e de funcionários públicos não obrigados ao uso do
telefone em razão de cargo, por mês...................................................................................
por aparelho em extensão........................................................................................................
Parágrafo único. Quando se tratar de aparelhos de mesa se cobrarão, por mês, os
acréscimos seguintes, por aparelho:
por aparelho comum, de mesa................................................................................................
por aparelho de luxo, para mesa.............................................................................................

20,00
15,00
10,00
5;00
5,00
10,00

Art. 67 A despesa de instalação que constará da taxa fixa de Cr$ 80,00 e do custo da linha a ser
utilizada pelo assinante, correrá por conta do interessado?
§ 1º Quanto a nova instalação acarretar despesa com construção de linha de postes, não de
interêsse da rêde telefônica, será essa despesa também paga pelo interessado.
§ 2º As instalações de extensão estão sujeitas à taxa fixa de Cr$ .... 15,00, por aparelho.
§ 3º As despesas de instalação serão pagas adiantadamente, consoante orçamento prévio.
§ 4º Estão, isentos do pagamento das despesas de instalação os assinantes referidas na letra c do
art. 66.
Art. 68. As conversações telefônicas interurbanas, quando dos postos públicos, pagarão os seguintes
preços:'
a) entre a Capital Federal e Niterói:
Pelos três primeiros minutos.................................................................................................................
Por minuto que exceder os três primeiros............................................................................................

Cr$
1,60
0,40
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entre a Capital Federal ou Niterói e Petrópolis:
b)
Pelos três primeiros minutos...................................................................................................................
Por minuto que exceder os três primeiros.. ..............................................................................................
entre a Capital Federal ou Niterói e Teresópolis ou Friburgo:
c)
Pelos três primeiros minutos...................................................................................................................
Por minuto que exceder os três primeiros.. ..............................................................................................
entre Petrópolis e Teresópolis:
d)
Pelos três primeiros minutos...................................................................................................................

1,30
0,50
1,80
0,60
0,50

TITULO IV
Franquiamento Postal e Telegráfico
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSIÇÕES DO DECRETO - LEI Nº 6.109
Art. 69. O franquiamento postal e telegráfico continuara a ser sòmente estabelecido pelas disposições
do Decreto-lei nº 1.995, de 1 fevereiro de 1940, e do Decreto nº 6.109, de 16 de agôsto de 1940.
TITULO V
Rendas Diversas
CAPÍTULO I
RENDAS EVENTUAIS
Art. 70 Sob êste título, o Departamento dos Correios e Telégrafos arrecadará as rendas provenientes:
a) dos valores encontrados nas correspondências e encomendas de qualquer espécie, não
entregues, e caídas em refugo definitivo findo o prazo legal para a restituição aos remetentes. Quando
êsses valores não estiverem representados por moeda corrente, serão os objetos vendidos em hasta
pública, de acôrdo com as instruções baixadas pela Diretoria Geral;
b) das diferenças de câmbio;
c) da venda dos materiais inservíveis;
d) das importâncias prescritas, em depósitos, relativas a vales postais, a chaves antigas, de caixas de
assinantes, a título em cobrança, ou a quaisquer outros serviços industriais dos Correios e Telégrafos,
existentes ou que venham a existir;
e) dos saldos decorrentes dos ajustes de contas internacionais;
f) das multas regulamentares ou contratuais;
g) dos anúncios insertos nas fórmulas ou afixados em recintos apropriados ao público, por meio de
concorrência pública ou tabelas aprovadas pelo Ministro da Viação
h) dos prêmios pela venda de títulos da Dívida Pública na cobrança dos respectivos juros na base de
2%.
CAPÍTULO II
RENDAS INDUSTRIAIS
Art. 71. Além das taxas e prêmios estabelecidos nos títulos anteriores constitui, também, renda
industrial do Departamento dos Correios e Telégrafos a que provier da venda de qualquer trabalho por êle
editado ou impresso, de acôrdo com os prêços fixados pelo Diretor Geral.
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TITULO VI
Disposições Gerais
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 72. Os prêços do serviço telegráfico para o exterior serão cobrados pelo equivalente papel do
franco-ouro fixado trimestralmente, de acôrdo com o regulamento do serviço telegráfico internacional,
tomado por base o câmbio médio do trimestre anterior, segundo as cotações do câmbio, registradas pela
Câmara Sindical dos Corretores de Fundos Públicos da Capital Federal.
Parágrafo único. Nas taxas e prêmios relativos a tais serviços, serão observados os limites máximos
e mínimos, fixados pelas Convenções Internacionais.
Art. 74. Só o Poder Legislativo poderá autorizar franquias postais e telegráficas, isenções ou
reduções de taxas e prêmios postais e telegráficos, incidentes sôbre qualquer espécie dêsses serviços,
contidas em leis ou decretos, anteriores à vigência da presente tarifa, ressalvadas, sòmente, as disposições
que se apoiarem em contratos ou convênios em vigor.
Art. 75. As taxas telegráficas, cobradas a menos, por êrro de serviço, e as que se não possam cobrar
do destinatário, em virtude da recusa ou impedimento devem ser completadas pelo expedidor do telegrama
e, quando êste não as satisfaça, deverão ser pagas pelos funcionários, se forem responsáveis.
Art. 76. As taxas telegráficas cobradas a mais, por êrro de serviço ou as que forem cobradas em
serviço que, acaso, não venha a ser prestado, serão restituídas a quem as houver pago, desde que o direito
à restituição fique comprovado em processo regular. Êsse reembôlso correrá por conta da renda dos
telégrafos como receita a anular, qualquer que seja o exercício financeiro, em que haja ocorrido a diferença
de taxa e a operação de sua restituição.
Art. 77. No serviço telegráfico, em tráfego mútuo, a cota-parte de prêço pertence às emprêsas e
administrações participantes da execução do serviço e será escriturada em depósito para oportuna
indenização a quem de direito, conforme verificação em processo regular de contabilidade, qualquer que
seja o exercício financeiro em que haja ocorrido a troca de correspondência telegráfica e o levantamento e
liquidação das contas respectivas.
PLANO TELEGRÁFICO NACIONAL
Art. 78. E' o Poder Executivo autorizado a realizar o plano telegráfico Nacional, que compreende:
I – Uma rêde básica de condutores que liga as várias capitais dos Estados.
a) Linha litorânea do Norte, que parte do Rio de Janeiro, via a Vitória, Teresina e termina em São Luis
do Maranhão.
b) Linha complementar do Norte, que parte do Rio de Janeiro pelo traçado da Rio-Bahia, vai a São
Salvador, segue para Juazeiro, Teresina e termina em Belém do Pará.
c) Linha Central do Nordeste, que parte do Rio de Janeiro, vai a Belo Horizonte, segue para Joazeiro
e termina em Recife.
d) Linha Sul, que parte do Rio de Janeiro, vai a São Paulo, Curitiba, Florianópolis e termina em Pôrto
Alegre.
e) Linha Sudoeste, que parte de Curitiba, vai a Florianópolis e termina em Pôrto Alegre.
f) Linha Sudoeste que parte de Curitiba, vai a Ponta Grossa, Passo Fundo e termina em Pôrto Alegre.
g)Linha complementar do Sul, que parte de Curitiba, vai pelo interior de Santa Catarina até Pôrto
Alegre.
h) Linha Oeste, que parte de Belo Horizonte, vai a Uberaba, Goiânia e termina em Cuiabá.
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II – As linhas de conexão dos círculos básicos:
e) Salgueiro e Fortaleza.
b) Carinhanha e Salvador.
c) São Paulo e Uberaba.
d) Passo Fundo e Santa Maria.
III – As linhas de extensão da rêde vazia:
a) São Paulo, Botucatu, Campo Grande, Cuiabá.
b) Campo Grande, Bela Vista.
c) Campo Grande-Corumbá.
d) Santa Maria-Uruguaiana.
e) Pôrto Alegre-Uruguaiana.
f) Pôrto Alegre, Pelotas, Jaguarão.
IV – Ramais nas linhas troncos. para atender a:
a) Rio Grande, na linha Pôrto Alegre-Jaguarão.
b) Livramento, na linha Pôrto-Alegre-Uruguaiana.
c) Campanhia, na linha Rio-São Paulo.
d) Caravelas, na linha Vitória-Salvador.
d) Belmonte na linha Vitória-Salvador.
f) Ilhéus, na linha Vitória-Salvador.
g) Oeiras e Gibués, na linha Toagem a Teresina.
V – Uma rêde básica de círculos de rádio:
a) Rio-Manaus.
b) Rio-Teresina.
c) Rio-Belém.
e) Rio-Recife.
d) Rio-Fortaleza.
f) Rio-Salvador.
g) Rio-Porto Alegre.
h) Rio-Goiânia.
i) Rio-Campo Grande.
j) Rio-São Paulo.
k) Rio-Curitiba.
l) Rio-Pôrto Alegre.
VI – Os círculos complementares de rádio:
a)São Paulo-Goiânia.
b)São Paulo-Campo Grande.
e) Belém-Manaus.
d), Manaus-Pôrto Alegre.
e) Manaus-Rio Branco.
f) Campo Grande-Goiânia.
VII – A rêde secundária de rádio destinada a centralizar os serviços regionais e as próprias rêdes
regionais e ramificadas.
VIII – Aquisição de aparelhos para a conservação de linhas telegráficas e telefônicas: caminhõesescadas, auto-socorros e bombas de sucção.
PLANO POSTAL NACIONAL
Art. 79. E' o Poder Executivo autorizado a realizar o Plano Postal Nacional, que compreenda:
I – Edifício de nova sede no Rio de Janeiro, D. F., e dependências,
II – Reforma e ampliação dos edifícios onde funciona o D. C. T.
a) Fortaleza.
b) Aracaju.
c) Goiânia.
d) Vitória.
e) Teresina.
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III – Construção e adaptação de prédios destinados à Agências do Departamento dos Correios e
Telégrafos:
a) – No Amazonas, às seguintes agências de:
1 – Brasília.
2 – Cruzeiro do Sul.
3 – Esperança.
4 – Itacoatiara.
5 – Parintins.
6 – Boa Vista.
b) – No Pará, às agências de:
1 – Bragança,
2 – Amapá,
3 – Marabá,
4 – Igarape,
5 – Obidos,
6 – Clevelândia,
7 – Ataobaça,
8 – Cametá.
9 – Mosqueiro,
c) – No Maranhão, às agências de:
1 – Bacabal,
2 – Barra do Corda,
3 – Barro Vermelho,
4 – Codó,
5 – Caxias,
6 – Rosário,
7 – Turiaçu,
8 – Pedreiras,
9 – Pindaré Mirim,
10 – Viana,
11 – Coroatá,
d) – No Piauí, às agências de:
1 – Parnaíba,
2 – Barras,
3 – Gilbués,
4 – Oeiras,
5 – Floriano,
6 – Picos,
7 – Paulistana,
9 – São Raimundo Nonato.
10 – Bom Jesus do Gurgueia.
e) – No Ceará, às agências de:
1 – Barbalho,
2 – Granja,
3 – Massapé,
4 – Gratéus,
5 – Missão Velha,
6 – Lavras de Mangabeira.
f) – No Rio Grande do Norte, às agências de:
1 – Areia Branca,
2 – Caracó,
g) – Na Paraíba, às agências de:
1 – Cabedelo,
2 – Cajazeiras,
3 – Santa Rita,
4 – Campina Grande,
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h) – Em Pernambuco, à Diretoria e às agências de:
1 – Águas Belas,
2 – Barreiros,
3 – Bom Conselho,
3 – Cabo,
5 – Carpina,
6 – Goiâna,
7 – Goianá,
8 – Gravatá,
9 – Limoeiro,
10 – Nazaré de mata,
11 – Palmares
12 – Salgueiro,
13 – Timbaúba,
14 – Triunfo,
15 – Vitória de Santo Antão.
i) – Em Alagoas, às agências de:
1 – Jaguará-Mirim,
2 – Delmiro,
3 – Manguaba,
4 – Mata Grande,
5 – Pôrto Calvo,
6 – Pão de Açucar,
7 – Conceição da Paraíba,
3 – Quebrangulo,
9 – Santana do Ipanema,
10 – São Miguel de Campos.
j) – Em Sergipe, às agências de:
1 – Neópolis,
2 – Estância,
k) – Na Bahia, às agências de:
1 – Canavieiras,
2 – Caitité,
3 – Poções,
4 – Mundo Novo,
5 – Itaberaba,
6 – Xique-Xique,
7 – Cruz das Almas,
8 – Santo Amaro,
9 – Amargosa,
10 – Monte Santo,
11 – Nazaré,
12 – Lençóis,
13 – São Felix,
14 – Carinhanha,
15 – Santo Antônio de Jesus,
16 – Caravelas,
17 – Santa Inês,
18 – Brumado,
19 – Casa Nova,
20 – Ituaçu,
21 – Santa Maria da Vitória,
22 – Ipiau,
23 – Irará,
24 – Serrinha,
25 – Guanambí,
26 – Itambe.
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27 – Santo Inácio,
28 – Remanso,
29 – Paratinga,
30 – Livramento,
31 – Rui Barbosa,
32 – Miguel Calmon,
33 – Andaraí,
34 – Tucano.
l) No Espírito Eanto às agências de:
1 – Cachoeiro de Itapemirim,
2 – Muqui,
3 – Alegre,
4 – Mimoso do Sul,
5 – Siqueira Campos,
6 – São Mateus.
m) No Estado do Rio, às agências de:
1 – Barra do Pirai.
2 – Resende,
3 – Paraíba do Sul,
4 – Três Rios,
5 – Angra dos Reis.
n) No Distrito Federal, às agências de:
1 – Avenida Rio Branco,
2 – Atlântica,
3 – Gomes Freire,
4 – Bangu,
5 – Botafogo,
6 – Campo Grande,
7 – Cascadura,
8 – Engenho Novo,
9 – Lapa,
10 – Madureira,
11 – Méier,
12 – Penha,
13 – Piedade,
14 – Praça Mauá,
15 – Realengo.
16 – Copacabana,
17 – São Luís Gonzaga,
18 – São Cristóvão,
19 – Vila Isabel
o) Eão São Paulo, à Diretoria de São Paulo e às agências de:
1 – Braz,
2 – Taubaté,
3 – Piracicaba,
4 – Santo André,
5 – São Carlos,
6 – Ipiranga,
7 – Rio Claro,
8 – Limeira,
9 – Jundiaí,
10 – Guaratinguetá,
11 – Belenzinho,
12 – Mogi das Cruzes,
13 – Vila Mariana,
14 – Cruzeiro,
15 – Casa Branca,
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16 – Jaboticabal,
17 – Bebedouro,
18 – Barretos,
19 – Araraquara,
20 – Pirassununga,
21 – Mogi-Mirim,
22 – Pinhal,
23 – São José do Rio Pardo,
24 – São José da Boa Vista,
25 – Água da Prata,
26 – Ibirá,
27 – Lins,
28 – Araçatuba,
29 – Presidente Prudente,
30 – Marília,
31 – Baurú.
p) No Paraná, às agências de:
1 – Londrina,
2 – Carbará,
3 – Cornélio Procópio,
4 – Santo Antônio de Platina,
5 – Bandeirantes;
6 – Rio Negro,
7 – Iratí,
8 – Jaguariaiva,
9 – Lapa,
10 – Foz do Iguaçu.
q) Em Santa Catarina, às agências de:
1 – Blumenau,
2 – São Francisco do Sul,
3 – Pôrto União,
4 – Jaraguá do Sul,
5 – Serra Alta,
6 – Brusque,
7 – Tubarão.
r) No Rio Grande do Sul, às Diretorias de Pôrto Alegre e Santa Maria e às agências de:
1 – Vacaria,
2 – São Leopoldo,
4 – Guaporé,
5 – Cachoeira,
6 – Santa Vitória do Palmar,
7 – Veranópolis,
8 – Montenegro,
9 – Rio Pardo,
10 – Bento Gonçalves,
11 – Antônio Prado,
12 – Garibaldi,
13 – Santa Cruz,
14 – Tôrres,
15 – Rio Grande,
16 – Quaraí,
17 – Passo Fundo,
18 – Irai,
19 – José Bonifácio,
20 – Rosário,
21 – Santa Rosa,
22 – Santo Ângelo.
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s) Em Minas Gerais, às agências de:
1 – Varginha,
2 – Três Pontas,
4 – São Sebastião do Paraíso,
5 – Santa Rita do Sapucaí,
6 – Pouso Alegre,
7 – Passos,
8 – Ouro Fino,
9 – Passa Quatro,
10 – Oliveira,
11 – Monsanto,
12 – Lavras,
13 – Itajubá,
14 – Guaxupé,
15 – Alfenas,
16 – Corinto,
17 – Arassuaí,
18 – Capelinha,
19 – Pedra Azul,
20 – Aimorés,
21 – Uberaba,
22 – Ubá,
23 – Santos Dumont,
24 – Visconde do Rio Branco,
25 – Pôrto Novo,
26 – Manhumirim,
27 – Manjuaçu,
28 – São João Nepomuceno,
29 – Rio Novo,
30 – Sete Lagoas,
31 – Divinópolis,
32 – Presidente Vargas,
33 – Curvelo.
34 – Ponte Nova,
35 – Governador Valadares,
36 – Conselheiro Lafayette,
37 – Araxá,
38 – Ibiá,
39 – Ituiutaba,
40 – Cotiara,
41 – Monte Carmelo,
42 – Paracatu,
43 – Patos,
44 – Patrocínio,
45 – Sacramento,
46 – São Gotardo,
47 – Uberlândia,
48 – Bambui,
49 – Monte Alegre,
50 – Garças,
t) Em Goiás, às agências de:
1 – Campinas,
2 – Rio Verde,
3 – Anápolis,
4 – Pires do Rio,
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u) Em Mato Grosso, às agências de:
1 – Corumbá,
2 – Miranda,
3 – Parnaíba,
4 – Pôrto Murtinho,
5 – Ponta Porã,
6 – Caiuás,
7 – Nioaque,
8 – Dourados,
9 – Maracaju,
10 – Aquidauana,
11 – Herculânia.
IV – Aquisição de frotas de caminhões, ônibus, caminhonetes, automóveis, jeeps e motocicletas.
VII – Aquisição de lanchas e botes motorizados.
V – Aquisição de carrinhos de transportes de correspondência, triciclos e bicletas.
VI – Aquisição de material ferroviário, inclusive automotrizes para composição de trem postal e
material para a mcanização das dscargas nas plataformas das estações.
VIII – Aquisição de máquinas para a carimbação e a manipulação dos diversos objetos de
correspondência, para as grandes repartições postais.
IX – Aquisição de máquinas para manipular e atar cartas destinadas a Salvador, São Paulo, Belém,
Recife e Pôrto Alegre.
X – Aquisição de esteiras rolantes, transportadoras, ascensores e demais aparelhos para a
mecanização dos serviços a serem instalados nas cidades de maior movimento.
XI – Aquisição de máquinas tipográficas, impressoras e compositores para a feitura em vários pontos
do País de impressos postais e telegráficos.
XII – Aquisição de máquinas diversas para coser e serzil, sacos, para registrar taxas de telegramas,
para escrever com tabuladores automáticos, para calcular, balanças elétricas para pesar encomendas e
grampeadores, destinados ao fechamento dos telegramas.
XIII – Organização e instalação do Museu Postal Filatélico.
Art. 80. E' o Govêrno autorizado a emitir Cr$ 882.000.000,00 (oitocentos e oitenta e dois milhões de
cruzeiros) em obrigações postais telegráficas com o prazo de 16 anos, juros de 6% e no regime de
distribuição semestral de prêmio.
Parágrafo único. Durante os quatro primeiros anos, essas obrigações não serão resgatadas, e o saldo
da verba mencionada nêste artigo será, depois de deduzidos os serviços de juros prêmios e outras
despesas, diretamente aplicado na execução do plano.
Art. 81. E' reservada da receita a quantia de Cr$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de cruzeiros)
por ano, durante 16 anos para financiamento do plano de reaparelhamento postal-telegráfico.
Art. 82. Será destacada também na receita, no corrente ano, para o cumprimento do que preceitua o
Decreto-lei nº 8.308, em relação à reestruturação dos quadros do Departamento dos Correios e Telégrafos,
a quantia de Cr$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de cruzeiros), a fim de atender às despesas da
implantação dos quadros novos.
Parágrafo único. Nos anos seguintes, constará do orçamento geral da União, na base em que fôr
aprovada pelo Congresso, a verba para as carreiras funcionais dessa Repartição.
Art. 83. Esta lei entrará em vigor em 1º de março de 1948, revogadas as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da
Câmara nº 7, de 1948, vai à Comissão de
Redação.
Votação,
em
discussão
única,
da
Proposição nº 251 que dispõe sôbre os
funcionários
interinos
e
extranumerários
beneficiados pelo art. 23 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. (Com pareceres ns.
266 e 258 das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças, oferecendo emendas; e
1.160 e 1.160, das mesma Comissões sôbre as
emendas do plenário).
A
votação
começará
pela
emenda
supressiva apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça e aceita pela de Finanças.
É aprovada a seguinte:
EMENDA
(Da Comissão de Constituição e Justiça)

O SR. ISMAR DE GÓES (*) (para encaminhar
a votação): – Sr. Presidente, evidentemente,
a subemenda é justa; no entanto, há pequeno
lapso em seu final, no que se refere às palavras "em
virtude do Decreto-lei nº 9.616, de 21 de agôsto de
1946".
O citado decreto altera com redução de
despesa, os Quadros I, II, III, IV, V, V, VII, VIII, IX e X
do Ministério da Viação e Obras Públicas, e dá outras
providências.
Tal qual está na subemenda, o dispositivo
sòmente favorecia os funcionários interinos
pertecentes ao referido Ministério.
Na mesma época foram expedidas leis
semelhantes à de número 9.616 e referentes aos
quadros de outros Ministérios.
Por êsses motivos, Sr. Presidente, pediria a V.
Ex.ª destacasse da sub-emenda as palavras – "em
virtude do Decreto-lei nº 9.616, de 21 de agôsto de
1946" ficando assim redigida:
"O dispôsto nêste artigo aplica-se aos que
exerciam, interinamente, a 18 de setembro de 1946,
cargos para cujo provimento tivesse sido aberto
concurso, que foi cancelado".
Desta forma, não serão abrangidos ùnicamente
os funcionários dos quadros do Ministério da Viação e
Obras Públicas, mas, também, de outros Ministérios,
nas mesmas condições.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Nessa parte
a emenda é personalíssima.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Perfeitamente.
Sr. Presidente, solicito, pois, seja a subemenda
votada por partes: – primeiramente até as palavras –
"que foi cancelado"; e, depois, o final, para efeito de
rejeição, porque, assim serão contemplados os
funcionários dos outros Ministérios. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – O Regimente Interno
dispõe:
"Art.
128.
–
Serão
escritos,
independentes
de
apoiamento
e
discussão

Ao art. 3º.
Suprima-se a expressão:
ano o período de trezentos e sessenta
(360) dias; e".
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a
emenda nº 1, da Comissão de Finanças.
O SR. ISMAR DE GÓES (pela ordem): –
Sr. Presidente, a Comissão de Constituição e
Justiça apresenta, em substituição à emenda
subemenmda que tem o seguinte texto:
"Substituase o § 1º pelo seguinte:
§ 2º O dispôsto nêste artigo aplica-se aos
que exerciam interinamente a 18 de setembro de
1946 cargos para cujo provimento tivesse sido
aberto concurso que foi cancelado em virtude do
Decreto-lei nº 9.616, de 21 de agôsto de 1946".
Pergunto a V. Ex.ª se é esta sub-emenda
que está em votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser submetida a
votos a subemenda da Comissão de Constituição
e Justiça à emenda nº 1, da Comissão de __________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
Finanças. A subemenda prejudica a emenda.
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e só poderão ser votados com a presença de pelo
Queiram sentar-se os Senhores que votaram a
menos 21 Senadores, os requerimentos de:
favor e levantar-se os que votaram contra. (Pausa).
Manifestaram-se favoràvelmente à parte
1) destaque da emenda oferecida a qualquer destacada da subemenda três Senhores Senadores;
projeto para constituir projeto em separado".
votaram contra vinte e cinco.
Nestas condições, o nobre Senador terá a
Não há número.
bondade de enviar requerimento à Mesa.
Vai-se proceder à chamada.
Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte:
Os Senhores que votam pela supressão da
parte destacada da emenda, responderão "sim" os
REQUERIMENTO
que votam pela mnutenção do mesmo texto, a que
foi concedido destaque, dirão "não".
Nº 164, de 1948
(Precede-se à chamada)
Respondem "sim" os Srs. Senadores:
Solicito o destaque das palavras "em virtude
Waldemar Pedrosa.
do Decreto-lei nº 9.616, de 1 de agôsto de 1946",
Severiano Nunes.
para o fim da rejeição da subemenda nº 1, da
Augusto Meira.
Comissão de Constituição e Justiça.
Alvaro Adolpho.
Sala das Sessões, em 22 de outubro de 1948.
Victorino Freire.
Mathias Olympio.
– Ismar de Góes.
O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da
Joaquim Pires.
concessão do destaque, submeto à votação a
Ribeiro Gonçalves.
seguinte parte da subemenda:
Plínio Pompeu.
"O dispôsto nêste artigo aplica-se aos que
Olavo Oliveira.
exerciam, interinamente, a 18 de setembro de 1946,
Ferreira de Souza.
cargos para cujo provimento tivesse sido aberto
Vergniaud Wanderley.
concurso que foi cancelado".
José Americo.
Os Senhores que a aprovam, queiram
Apolonio Sales.
conservar-se sentados. (Pausa).
Cícero de Vasconcelos.
Está aprovada.
Durval Cruz.
Em votação o trecho da subemenda cujo
Ismar de Góes.
destaque foi determinado, pelo Senador Ismar de
Pereira Pinto.
Góes:
Sá Tinoco.
"Em virtude do Decreto-lei número 9.616, de
Andrade Ramos.
21 de agôsto de 1946.
Levindo Coelho.
Os Senhores que o aprovam, queiram
Alfredo Neves.
conservar-se sentados. (Pausa).
Rodolpho Miranda.
Alfredo Nasser.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (pela ordem):
– Sr. Presidente, requeiro verificação de votação.
Filinto Müller.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
Flávio Guimarães.
verificação de votação solicitada pelo Sr. Senador
Roberto Glasser.
Francisco Gallotti.
Ivo d'Aquino.
Queiram levantar-se os Senhores Senadores
Francisco Gallotti.
que votaram a favor. (Pausa).
Camilo Mercio.
Salgado Filho.
Evandro Vianna.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Sá Tinoco (35).
Responde não o Sr. Senador: Adalberto
Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE: – Votaram pela
supressão da parte destacada trinta e cinco Srs.
Senadores; contra essa eliminação, um.
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É declarada prejudicada a seguinte:

EMENDA

EMENDA

Nº 3

Nº 1

(De plenário)

(Da Comissão de Finanças)

Redija-se assim o art. 8º:
Art. 8º Passam a denominar-se cargos
públicos de provimento efetivo, para todos os efeitos,
as funções de caráter permanente, exeto as
ocupadas por estrangeiros, que são exercidas
pelos extranumerários a que se refere o art. 2º desta
lei.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação da emenda número 4, de plenário.
Ao emitir parecer favorável, a Comissão de
Finanças reportou-se à sua própria emenda, e não à
do plenário.
O SR. SALGADO FILHO (*) (pela ordem): –
Sr. Presidente, pediria V. Ex.ª me fornecesse o
processo, porque o avulso não é bastante claro. (O
orador é satisfeito).
Sr. Presidente, a Comissão de Finanças,
ofereceu emenda substitutiva no artigo 11.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda n. 4 teve
parecer contrário da Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. SALGADO FILHO: – Senhor
Presidente, não encontro no processo a emenda
substitutiva da Comissão de Finanças. Ocorre,
entretanto o seguinte: a Comissão de Finanças
propôs que a transferência dos extranumerários para
o quadro permanente fôsse feita no pôsto inicial da
carreira, sem nunca ocuparem cargos de acesso,
porque essa transferência, sendo horizontal, iria ferir
o direito de velhos funcionários, alguns até com 29
anos de serviço. Com a transferência horizontal a
que me refiro, os cargos de acesso seriam ocupados
pelos extranumerários, até então contratados.
A Comissão de Constituição e Justiça
tinha opinado no sentido de que essas
transferências se fizessem conforme o Estatuto
dos Funcionários Civis. A emenda da Comissão
de Finanças, entretanto, foi explícita, ao
determinar que, pelo fato de não haver dois quadros
e sendo êsses funcionários extranumerários, o
aproveitamento
ocorresse
no
cargo
inicial,

Substituir o § 2º do art. 1º pelo seguinte:
§ 2º – O dispôsto nêste artigo, aplica-se aos
que exerciam, interinamente, a 18 de setembro de
1946, cargos para cujos provimentos tivesse sido
cancelado concurso em virtude de disposições
constantes do Decreto-lei nº 616, de 21 de agôsto de
1946".
São aprovadas as seguintes emendas:
EMENDA
(Da Comissão de Constituição e Justiça)
Ao art. 2º:
"São equiparados aos funcionários efetivos,
para efeito de estabilidade, aposentadoria, licença,
disponibilidade e férias, os extranumerários de
qualquer categoria e os a êles legalmente
equiparados, qualquer que seja a forma da
respectiva remuneração e que, na mesma data,
exerciam função de caráter permanente, havia mais
de cinco anos, ou em virtude de concurso ou prova
de habilitação".
EMENDA
Nº 2
(Da Comissão de Finanças)

Substitua-se o art. "3" pelo seguinte:
"Art. 3º Para os efeitos desta lei considera-se
exercício:"
I – o tempo de serviço continuo ou não,
prestado em um ou mais cargos ou funções públicas
federais, estaduais ou municipais, inclusive as
funções a que se refere o art. 5º;
II – o tempo de serviço no cargo ou na função,
inclusive os afastamento por motivo de licença para
tratamento de saúde;
III – o tempo de serviço já prestado às fôrças __________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
armadas.
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não podendo êles preencher as vagas atuais dos
cargos de acesso. Nêsse sentido, apresentou
substitutivo ao art. 11. Ao pronunciar-se sôbre as
emendas de plenário, a Comissão de Finanças
reafirma o seu ponto de vista no sentido de que a
sua emenda deve prevalecer sôbre a que foi
apresentada na outra Comissão.
O SR. PRESIDENTE: – V. Excelência
permitirá uma interrupção. A emenda nº 4, do
plenário; é substitutiva, e teve parecer contrário.
Se fôr rejeitada, consoante parecer da Comissão
de Constituição e Justiça, não prejudicará as duas
emendas
aditivas,
que
terão
de
ser,
oportunamente, votadas – a da Comissão de
Finanças e a subemenda, que diz:
As transferências dos servidores a que se
refere êste artigo far-se-á de acôrdo com o
Estatuto dos Funcionários e de mais leis que
regulam o assunto.
E' essa a subemenda a que se refere V.
Ex.ª?
O SR. SALGADO FILHO: – Refiro-me à
emenda da Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – E' a seguinte:
"Os interinos ou extranumerários e os
demais servidores de que cogita a presente lei,
ocuparão, nos quadros permanentes as vagas
atuais dos quadros de acesso".
Esta emenda é aditiva e será votada com as
dêsse grupo. Agora, está apenas em votação a
emenda substitutiva.
O SR. SALGADO FILHO: – Não ficará
prejudicada pela votação?
O SR. PRESIDENTE: – Não. Tanto
assim que a emenda em votação teve parecer
contrário.
O SR. SALGADO FILHO: – Obrigado a V.
Ex.ª.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, a
emenda substitutiva nº 4, por mim apresentada,
merece alguns esclarecimentos.
Visa a corrigir e tornar mais claro o texto do
art. 11 do projeto vindo da Câmara.

Com
efeito:
as
transferências
dos
extranumerários beneficiados pelo art. 23 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e que vão
integrar o quadro especial pretendido pelo aludido
projeto devem ocorrer de acôrdo com as regras
estatuárias e regulamentares vigentes para o
funcionário em geral, isto é, o regime dessa
transferência deve ser regido pela lei orgânica dos
funcionários da União – o Estatuto dos Funcionários
– tanto mais que a êles foram os extranumerários
equiparados pelo texto constitucional.
Em outras palavras: a transferência se
processará para vaga cujo provimento obedeça ao
critério do merecimento, os padrões de vencimentos
sejam iguais e as funções semelhantes. Essa é a
regra legal existente e, consoante o seu princípio,
entendo devamos subordinar ao critério da
transferência o que o projeto objetiva.
Isso, de modo algum, prejudicará o direito de
promoção dos atuais ocupantes de cargos do
Quadro Permanente, por isso que a transferência do
Quadro Especial para cargo do Quadro Permanente
só se processará se não houver titular com direito à
promoção, de vez que tanto o Estatuto, como as leis
posteriores que regulam a matéria, já prevêm, com
acerto e cautelas, o modo de se efetuarem as
transferências, que se realizam em harmonia com os
interêsses da Administração.
Como está na emenda da Comissão de
Finanças, haveria o inconveniente de impor uma
transferência que colide com as regras previstas no
Estatuto, pois impõe uma transferência com
desigualdade de padrões de vencimentos, isto é, só
se permitirá que a transferência do quadro especial
se efetue na classe inicial da carreira, impondo assim
um critério que, na maioria dos casos, impedirá essa
transferência, claro como está que ninguém deixaria
de ganhar mais para ganhar menos, apenas pela
vantagem de sair de um quadro especial para
carreira de um quadro permanente. Além disso, o
erário não lucraria com a extinção do cargo
que vagasse no quadro especial, como prevê
o projeto, por isso que o servidor não se transferiria
e a Administração teria de preencher o lu-
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gar, ou por concurso, ou interinamente, pagando
assim, dois funcionários para executar o mesmo
serviço.
Eis por que defendo a emenda apresentada,
por ser justa e defender o erário público. (Muito bem;
muito bem).
O SR. ISMAR DE GÓES (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, antes de
tudo permita-me chamar a atenção do Senado para
o assunto em votação.
O
SR.
PRESIDENTE: – Permita-me
interromper V. Ex.ª, a fim de dar um esclarecimento:
acabo de verificar que a subemenda apresentada
pela relator da Comissão de Constituição e Justiça à
emenda nº 4, é matéria que tem de ser votada
preferentemente à emenda substitutiva nº 4, a que
acaba de referir-se o nobre Senador por Santa
Catarina. Se fôr aprovada, prejudicará a emenda do
Senador Francisco Gallotti, porque cogita também de
transferência. Terei de submeter à deliberação do
Senado, em primeiro lugar, a subemenda que diz:
"A transferência dos servidores a que se refere
êste artigo faz-se-á de acôrdo com o Estatuto dos
Funcionários e demais leis que regulam o assunto".
A emenda do Senador Francisco Gallotti diz:
"As transferências dos servidores a que se
refere esta lei se farão segundo as regras
estatutárias e regulamentares vigentes para o
funcionário em geral, salvo, apenas, o interstício que,
para êsse fim, é dispensado".
A aprovação de uma prejudica a outra.
Continua com a palavra o Senador Ismar de
Góes.
O SR. ISMAR DE GÓES: – O projeto cria nos
artigos 9º e 10º carreiras e cargos para os
beneficiados pelo art. 23 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
O art. 11 prevê o desaparecimento gradativo
dos quadros especiais, mediante transferências
para cargos dos quadros permanentse, ou
seja, uma transferência horizontal. Mas há
uma certa insinuação no art. 11, como
__________________

(*) Não foi revisto plo orador.

que apoiando êsse desaparecimento por meio
dessas transferências horizontais.
A emenda nº 4, aprovada pela Comissão
de Finanças, regula o assunto de forma
completamente diferente, visto que manda os
beneficiados ocuparem nos quadros permanentes
as vagas dos cargos iniciais da carreira, não
podendo preencher as vagas atuais dos cargos de
acesso.
O SR. ALFREDO NASSER: – Isso contraria a
regra fundamental do instituto da transferência, que é
a movimentação de funcionários em classes de igual
padrão de vencimentos.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Essa emenda
se justificaria pela necessidade de acautelar o direito
à promoção de antigos servidores contra os novos
que ingressarem em quadros permanentes, e se não
contrariasse a regra existente no Estatuto dos
Funcionários Públicos.
O SR. SALGADO FILHO: – Perdão; a
regra existente no Estatuto dos Funcionários é
para a transferência em cargos equivalentes.
Aqui – permita-me V. Ex.ª – não se dá o
caso, porque se trata do aproveitamento de
funcionários extranumerários, que não faziam
parte de um quadro onde haja funções
discriminadas.
O SR. ISMAR DE GÓES: – São interinos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Para êsses,
não há transferência.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Dar-se-á o
desaparecimento gradativo dos quadros especiais.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Especiais,
mas não de interinos. Êstes não desaparecem,
porque todos ficarão efetivados.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Mas sôbre o que
eu disse não há a menor dúvida.
O SR FERREIRA DE SOUZA: – Do artigo 8º
em diante, o projeto trata de extranumerários,
transformando-os em funcionários, criando uma
espécie de quadro próprio para os mesmos e
admitindo sua passagem para o quadro comum e
permanente dos funcionários.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Permita-me V.
Ex.ª o prosseguimento do meu raciocínio.
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Com efeito, o constituinte de 1946,
beneficiando os antigos servidores, certo não poderia
desejar que fôssem prejudicados terceiros, com
direitos líquidos.
No enetanto, se a emenda nº 4, da Comissão
de Finanças, fôr aceita, também iria estagnar, nos
quadros iniciais, antigos servidores que percebem
hoje remuneração bem mais elevada.
Há, como se vê, duas propostas que,
evidentemente, se chocam. Também a emenda
da Comissão de Finanças é incompleta, pois
não prevê a questão da remuneração, nem
dá colocação aos beneficiados na carreira
inicial.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Aceita V.
Ex.ª o art. 11 do projeto?
O SR. ISMAR DE GÓES: – Darei no final o
meu humilde voto.
A emenda da Comissão de Finanças
estaria mais completa se disesse, por exemplo,
acrescentando-lhe "sem prejuízo da remuneração
que estejam percebendo" e complementando com o
seguinte parágrafo:
"§ 1º A diferença entre essa remuneração e o
vencimento corresponde ao parágrafo da classe
inicial da carreira será paga por meio da "diferença
de vencimento", que se extinguirá pelas promoções
às classes mais elevadas".
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não há
emenda nêsse sentido.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Mas estou
mostrando que a emenda número 4 está muito
incompleta.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – A da
Comissão de Finanças, e não a minha.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Estou
compreendendo perfeitamente o ponto de vista de V.
Ex.ª.
O SR. ISMAR DE GÓES: – E, ainda, um
parágrafo 2º, que poderia dizer assim:
"Os beneficiados ficarão nas classes iniciais,
como excedentes, abaixo do último ocupante em 16
de setembro de 1946, escalonados, segundo a
remuneração que perceberem e, dentro da mesma
remuneração, segundo o tempo de serviço na função
ou não".

Só assim se poderia aceitar a emenda da
Comissão de Finanças, casa fôsse aceitável.
O dispositivo, como se vê, apresenta todos os
incovenientes apontados, além de privar, por largo
tempo, a inclusão no Serviço Público da elementos
capazes por meio de concurso. Se colocarmos na
classe inicial todos os beneficiados, jamais se
procederia a concurso, privando-se, assim, o País de
funcionários capazes, admitidos por seleção
rigorosa.
O SR. ALOÍSIO DE CARVALHO: – Pela
emenda seria possível a incorporação dêsses
elementos ao quadro permanente, mas com
vencimentos menores.
O SR. SALGADO FILHO: – Não pode haver
diversidade de vencimentos no mesmo cargo. O
vencimento só pode ser o do cargo inicial; não se
pode,
num
mesmo
quadro,
remunerar
diferentemente funcionários, procedentes dêste ou
daquêle quadro. Assiste a essa classe de servidores
do País o direito de entrar para um quadro
permanente e aí gozarem de acessos futuros.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Vê V. Ex.ª, Sr.
Presidente, o absurdo. Se o extranumerário ganha
dois mil cruzeiros e o cargo inicial é de mil,
certamente não quererá deixar de perceber dois mil
cruzeiros para ingressar num quadro permanente
com a metade dos vencimentos.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Fiz a
indagação, porque a emenda da Comissão pode dar
justamente êsse resultado.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Querem
que dê êsse resultado.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A emenda
da Comissão de Finanças partiu da constatação de
que os extranumerários não estão no quadro normal
e criou então um quadro especial. Sua passagem
para o quadro normal, entendeu aquela Comissão,
não deve ser feita em prejuízo daquêles que já
ocupam lugares ali. Conseqüentemente, não deve
ser concorrendo aos pontos mais altos, prejudicando,
assim, a promoção daqueles inferiormente
colocados. Quer dizer que só poderão ser
transferidos para o primeiro pôsto da carreira.
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Assim,
fica
vedado
ao
funcionário
com
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maior vencimento passar para o quadro permanente.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Há poucos
extranumerários nessas condições.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Há muitos; o
número é grande.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Vossa Ex.ª
me permite um aparte? – (Assentimento do orador) –
Há uma particularidade a estudar: a dos técnicos
contratados, que, geralmente, percebem mais que os
efetivos.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Fala-se em
geral. Não se refere o projeto sòmente a técnicos
contratados.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A referência
ai é feita de maneira geral.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – O
contratado é diferente do extranumerário.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Há
contratados, com cinco anos de serviço e até 1, o
que são extranumerários.
O SR. ALFREDO NASSER: – Em realidade, o
artigo 23 das Disposições Transitórias não cogitou
da transferência. Se a Lei quer concedê-la ao
extranumerário que tem direito, faça-o nos têrmos do
Estatuto.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Êsse é
precisamente o objetivo da minha emenda: concedêla nos têrmos do Estatuto.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Nêste caso, a emenda da Comissão de
Constituição e ustiça é mais clara, porque se refere
ao Estatuto.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Diante do que
acabamos de ouvir, não compreendo por que se
pretenda dar solução diferente a casos iguais ou
semelhantes. A matéria já está regulada, no que toca
ao serviço público federal, por legislação própria. Os
quadros especiais criados pelos artigos 9 e 10 do
projeto são iguais, na hipótese, aos diversos quadros
suplementares existentes, que dispõe de legislação
própria.
Assim, Sr. Presidente, a solução, a
meu ver, mais acertada seria a recusa não só
da subemenda, como da emenda da Comissão
de Constitutição e Justiça, bem assim da
emenda da Comissão de Finanças, uma vez

que a matéria já está regulada pelo Estatuto dos
Funcionários Públicos. No caso de não ser aceita
esta sugestão, melhor será aceitar a subemenda,
que não é senão uma redundância daquilo que já
está previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos.
(Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Antes de se proceder
à votação, devo esclarecer que a emenda citada pelo
Senador Salgado Filho, classificada como aditiva, é
realmente substitutiva, de vez que substitui o art. 11.
Sendo emenda substitutiva da Comissão de
Finanças e com parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça, tem regimentalmente,
preferência na votação sôbre a emenda do plenário,
com parecer contrário. Não há pois, necessidade do
requerimento de preferência que se acha sôbre a
Mesa.
O SR. SALGADO FILHO (*) (Para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, peço
a atenção do Senado para êste caso, sobretudo
porque a emenda se refere também aos excombatentes do "Instituto de Manguinhos",
considerados extranumerários nas vésperas da
promulgação da Constituição.
Não há dúvida que se trata de funcionários
dignos, ilustrados, mas de recente nomeação,
enquanto no quadro permanente daquêles Instituto
há verdadeiros sábios, contando mais de 29 anos de
serviço...
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E' o caso do
Instituto de Manguinhos.
O SR. SALGADO FILHO: – ...os quais seriam
prejudicados pela admissão de extranumerários no
quadro permanente.
O ilustre Senador Ismar de Góes referiu-se à
aplicação do Estatuto dos Funcionários Públicos,
quando êsse diploma não regula a matéria, de vez
que
não
manda
aproveitar
funcionários
extranumerários nos quadros permanentes.
A hipótese surgiu em virtude do art. 23 do Ato
das Disposições Transitórias, que manda assim se
proceda. Não podia portanto, estar previsto no
Estatuto dos Funcionários Públicos.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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O SR. ISMAR DE GÓES: – V. Ex.ª dá licença
para um aparte? (Assentimento do orador) – A meu
ver, desde a promulgação da Constituição, os
extranumerários são funcionários de fato.
O SR. PLENO ALEIRO: – Mas não contaram
tempo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Há
extranumerários com 16 e 18 anos de serviço.
O SR. SALGADO FILHO: – O projeto não
atinge aos que já são funcionários.
Não se deve dar ingresso a êsses servidores,
no quadro permanente, em cargos de acesso, mas
em cargos Iniciais, a fim de não serem, material ou
moralmente prejudicados os antigos funcionários,
pois que, aproveitados os extranumerários nos
cargos
superiores,
haverá
evidentemente
diminuição moral para os antigos e devotados
funcionários, verdadeiros sábios, como o professor
Souza Araújo, cientista notável e leprólogo eminente.
Homens dêsse valor seriam prejudicados por
contratados de 4, 5 e 2 anos, que, de
extranumerários, passaram a ocupar cargos de nível
elevado.
Citei apenas um dos diversos casos nos quais
seria de clamorosa injustiça e evidente iniqüidade a
adoção dessa norma.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Entre os
contratados, há indivíduos de grande valor.
O SR. SALGADO FILHO: – Não nego a
existência de funcionários de valor. Devem, todavia,
entrar como os demais, no inicio e, não, nos mais
altos postos da carreira permanente.
Se, realmente, haverá superlotação nos
cargos iniciais, proceda-se ao reajustamento. Não é
possível, porém – e atenta contra tôdas as regras da
equidade e da justiça – o aproveitamento dos
funcionários extranumerários nos cargos de acesso,
obstruindo vagas aos que estão, há mais de vinte
anos, sem uma promoção. Estes perderiam o
estimulo e, sobretudo ver-se-iam privados do direito
que lhes assiste, em virtude da penetração de outros
colegas, distintos, é verdade, mas sem a experiência
de longos anos de serviço.
O SR. ISMAR DE GÓES: – A penetração não
è obrigatória.

O SR. SALGADO FILHO: – Não o é nos
cargos de acesso e só pode ser levada a efeito, sem
concurso, nos cargos Iniciais. Os extranumerários
vão ingressar nos quadros permanente sem
concurso. O dispositivo constitucional não pode ser
estendido além dos cargos iniciais. Posteriormente, à
proporção que se derem vagas nas classes mais
elevadas, se farão as promoções.
No caso não se trata de transferência – pois não
há quadro-especial – e, sim, de aproveitamento de
funcionários extranumerários em funções permanentes.
Netas condições, devem ingressar nos cargos
iniciais, como de praxe e, não, nos superiores.
O SR. ISMÀR DE GÓES: – Permite V. Exª
um aparte?
O SR. SALGADO FILHO: – Com todo o
prazer.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Não se trata de
obrigatoriedade de transferência dêsses funcionários
para o quadro permanente. Eles estão subordinados
ao Estatuto do funcionalismo civil, que estabelece:
"As transferências far-se-ão a pedido do funcionário,
atendida a conveniência do serviço".
O SR. SALGADO FILHO: – e Aplica-se este
dispositivo quando existe quadro especial. No caso,
todavia, cogita-se de aproveitamento e, não, de
transferência.
O SR. ISRNAR DE GÓES: – Perdão! Tratase de transferência.
O SR. SALGADO FILHO: – Absolutamente.
Não se cogita de categorias idênticas. Haveria
transferência se existisse correspondência de
categorias nas funções permanentes e fôsse
solicitada a mudança de um para outro cargo. Na
hipótese
tal
não
sucede.
Cogita-se
do
aproveitamento, sem concurso...
O SR. ISMAR DE GÓES: – Ainda assim.
O SR. SALGADO FILHO: – em carreira
permanente, de funcionários, embora ilustres, em
detrimento de outros, tão ilustres quanto eles, mas
com a superioridade de tempo de serviço e cujos
direitos precisam ser respeitados.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Se contam
mais tempo de serviço, naturalmente seus direitos
serão respeitadas.
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O O SR. SALGADO PILHO: – Não o serão,
desde que outros funcionários ocupem cargos de
acesso.
O O SR. VICTORINO FREIRE: – Pergunto a
V. Exª se os atuais ocupantes daquêles cargos
fizeram concursos.
O SR. ISMAR DE GÓES: – O Estatuto dos
Funcionários traça normas para as transferências.
Elas não se fazem à vontade, nem arbitràriamente.
O SR. ALFREDO NASSER: – O nobre orador
permite um aparte?
O SR. SALGADO FILHO: – Com todo o
prazer.
O SR. ALFREDO NASSER: – Estaria de
inteiro acôrdo com V. Exª se recusássemos tôdas as
emendas relativas a transferências. Não concordo,
data venia, que as transferências se verifiquem,
obrigatòriamente, para a classe inicial. A se conceder
transferência, segundo meu ponto de vista, deve-se
fazê-lo de acôrdo com o Estatuto dos Funcionários
Públicos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O Estatuto
não proíbe a transferência. No fundo, trata-se de
admissão a um novo quadro.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Prejudicando as
que já estão na carreira.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Seria melhor
recusar tôdas as emendas, inclusive o art. 11.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Apresentei
emenda precisamente nêsse sentido.
O SR. SALGADO FILHO: – Diz muito bem o
nobre Senador Filinto Müller: a medida prejudicaria
inúmeros funcionários, alguns com muitos anos de
serviço. O Professor Souza Araújo, por exemplo, há
vinte e nove anos é funcionário do Instituto de
Marguinhos e, até hoje, não conseguiu ir além do
padrão L.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A prevalecer
semelhante disposição aquêle ilustre patrício jamais
conseguirá uma promoção.
O SR. SALGADO FILHO: – Vê o Senado e,
injustiça clamorosa que terá lugar, Os funcionários
extranumerários não serão transferidos obedecidas à
verdadeira
técnica
legal.
Serão
admitidos,
aproveitados, porque não fazem parte do quadro
permanente.

O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª entende
devam êles ficar, tôda a vida, na situação de
extranumerários?
Não
podem
permanecer,
indefinidamente, como se acham.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Já se lhes
concede estabilidade.
O SR. SALGADO FILHO: – São favorecidos
ingressando desde logo em cargos de concurso,
devido à disposição constitucional. Não é possível
que, além de vantagem de penetrarem sem
concurso, em cargos para os quais a Constituição o
exige, vão ainda ocupar posições mais elevadas,
com prejuízo de professores eminentes, que,
malgrado o amor ao estudo e à técnica, vêm
marcando passo, como o Professor Souza
Araújo,com mais de vinte anos de serviço.
Não conheço senão de nome êsse preclaro
professor; mas, amante da justiça, sinto-me
verdadeiramente constrangido ao ver homens como
êsse laboratorista, como o Professor Júlio Muniz e
tantos outros, prejudicados, moral e materialmente,
pela penetração de extranumerários nos quadros a
que pertencem.
O SR. ISMAR DE GÓES: – As vagas de
transferências somente ocorrem por merecimento.
O SR. SALGADO FILHO: – Merecimento,
depois do preenchimento do cargo, é fantasia. Nem
haverá a marcação de passo a que se refere o ilustre
colega Victorino Freire, porque as promoções se farão,
dentro do quadro, conforme as vagas ocorrentes.
O SR. APOLONIO SALES: – Peço licença
para um esclarecimento, secundando o ponto de vista
do ilustre orador. Quando se contratam técnicos para
os diversos departamentos, em regra geral, fixam-se
vencimentos bem mais elevados, justamente pelo fato
de não haver estabilidade. Os servidores estáveis
admitem essa diferença de vencimentos. Desde,
porém, que aos contratados se assegure, a
estabilidade, será realmente grande injustiça
começarem uns a carreira por onde outros a findam.
O SR. SALGADO FILHO: – Agradeço o
aparte da V. Ex.ª, que trazem abono das
rainhas
palavras,
argumento
irrespondível.
De
fato,
os
extranumerários
do
Instituto
Osvaldo Cruz foram contratados em nível
mais elevado de vencimentos, precisamente
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por se tratar de cargos temporários, sem as
garantias do Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis. O aparte do honrado colega, pois, robustece
as argüições que venho fazendo em beneficio dos
antigos servidores do Instituto de Manguinhos,
que, aliás, não são meros funcionários e, sim,
professôres. Dedicando sua técnica, saber, estudo
e inteligência, em quase meio século de vida, a
uma instituição que tanto enobrece a ciência
brasileira,
vêm-se
prejudicados
moral
e
materialmente,
pela
infiltração
dos
extranumerários.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Profunda injustiça.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Excelência
pode acrescentar que essas transferências
inquinam
o
dispositivo
de
inconstitucional,
porque permitem o ingresso, sem concurso, em
carreira para a qual a Constituição o exige
expressamente.
O SR, ISMAR DE GÓES: – Nem num, nem
outro caso.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se o
Senado
aceitar
a
emenda
primitiva
da
Comissão de Constituição e Justiça, que
dispõe "ressalvada a exigência do concurso" – agirá
bem.
O SR. SALGADO FILHO: – Senhor
Presidente, como relator da Comissão de Finanças,
cumpri o meu dever, chamando a atenção dos
dignos colegas para o caso. (Muito bem; muito
bem) .
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação, primeiramente, da emenda nº 4 da
Comissão de Finanças, que reza:
"Art. – Os interinos ou extranumerários e os
demais
servidores
de
que
cogita
a
presente lei, ocuparão nos quadros permanentes
as vagas dos cargos iniciais da carreira, não
podendo preencher as vagas atuais dos cargos de
acesso".
O SR. FERREIRA DE SOUZA (pela ordem):
– SR. Presidente, requeiro a V. Ex.ª o
destaque
na
emenda
da
Comissão
de
Finanças, da expressão. – "Interinos" – para
efeito
de
supressão,
matendo-se
os
extranumerários,
porque
os
primeiros
são efetivos, por força da Constituição, nos cargos
que ocupam.

O SR. PRESIDENTE: – Queira V. Exª ter a
bondade de mandar à Mesa requerimento escrito,
conforme determina o Regimento.
Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 165, de 1948
Requeiro, na emenda nº 4, da Comissão de
Finanças, o destaque para rejeição da expressão
"interinos".
Sala das Sessões, em 22 de outubro de 1943 –
Ferreira de Souza.
Em votação a emenda nº 4, com parecer
favorável da Comissão de Constituição e Justiça,
ressalvada a expressão "interinos".
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados, (Pausa).
Está aprovada.
O SR. ISMAR DE GÓES (pela ordem): –
SR.Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador Ismar
de Góes pede verificação de votação.
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que
votaram a favor da emenda, a fim de se proceder à
contagem. (Pausa).
Votaram a favor dezesseis Senhores
Senadores.
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que
votaram a favor e levantar-se os que votaram contra.
(Pausa).
Votaram contra a emenda dez Senhores
Senadores. Não há número. Vai-se proceder à
chamada.
(Procede-se à chamada) .
Respondem "sim" os Srs. Senadores:
Joaquim Pires.
Plínio Pompeu.
Georgino Avelino.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Americo.
Apolonio Sales.
Durval Cruz.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
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Santos Neves.
Pereira Pinto.
Rodolpho Miranda.
Dario Cardoso.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Salgado Filho (18).
Respondem "não" os Srs. Senadores:
Alvaro Adolpho.
Victorino Freire.
Evandro Vianna.
Ribeiro Gonçalves.
Olavo Oliveira.
Cícero de Vasconcelos.
Ismar de Góes.
Alfredo Nasser.
Francisco Gallotti.
Camilo Marcio (10).
O SR. PRESIDENTE: – Esta confirmada a
falta de número. Fica adiada a votação da
Proposição número 151, de 1947, do Projeto de Lei
da Câmara nº 241, de 1948 e do Projeto de Lei do
Senado nº 9, também dêste ano.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 364, de 1948, que considera de utilidade pública a
Casa de Nossa Senhora da Paz, no Rio de Janeiro.
(Com pareceras favoráveis, sob ns. 1.164 e 1.165,
respectivamente, das comissões de Constituição e
Justiça e de Educação e Cultura) .

Discussão única do Parecer nº 1,158, de 1948,
da Comissão de Constituição e Justiça, pela
publicação, no Diário do Congresso Nacional, da
declaração de princípios dirigida ao Senhor
Presidente da República pelas Associações, de
Classe da Lavoura e do Comércio de Café
de São Paulo e pela Assembléia Legislativa do
mesmo Estado, enviada por cópia ao Senado
Federal com o Ofício S-64, de 1948, da mesma
Assembléia.
(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão,
Adiada a votação.
Discussão única do. veto número 53, de 1948,
opósto pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal ao Projeto
nº 176. da Câmara dos Vereadores, que determina
se denomine rua "Dilermano Cruz" a atual rua da
Cascata da Tijuca. (Com Parecer nº 1.154, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela rejeição do
veto).
(Pausa).
Não havendo quem queira usar da palavra,
encerro a discussão.
Adiada a votação.
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) (para
explicação pessoal): – Senhor Presidente, obrigado
a retirar-se antes da Ordem do Dia, solicitou-me o
Senador Arthur, Santos desse conhecimento à Casa
do telegrama que hoje recebeu de Curitiba referente
a ocorrência profundamente lamentável, verificada
no interior do Paraná.
Vou ler o despacho para que conste dos
"Anais" e dêle tome conhecimento o Senado:
"Senador Arthur Santos
Pedindo dar conhecimento Nação, comunico
foi assassinado covardemente dentro delegacia
Paranavaí,
presença
próprios
delegado
e
sargento
comandante
destacamento,
onde
foi
ardilosamente
chamado,
Alcides
Sordi,
Presidente Diretório U. D. N. local, pelo indivíduo
conhecido por capitão Teimo Ribeiro, Pre-

(Pausa) .
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão. Fica adiada a votação.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 390, de 1948, que dá nova redação ao artigo 609
do Código do Processo Penal, relativo ao julgamento
de recursos e apelações pelo Tribunal de Apelação,
Câmaras Criminais ou Turmas. (Com parecer
número 1.159, da Comissão de Constituição e
Justiça, pela rejeição) .
Nenhum Sr. Senador desejando usar da
palavra, declaro encerrada a discussão.
A votação do projeto fica adiada por falta de __________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
número.
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sidente Diretório P. S. D. mesma localidade,
continuando criminoso solto, apesar ordem prisão
emanada juiz direito Apucarana. Major chefe policia
ausente interior estado. Partido tem seu poder carta
vítima, datada de 22 setembro, prevendo êste
desfecho, face perseguição vinha sofrendo da policia
local. Saudações Othon Mader, Presidente U. D. N.
Paraná".
Era o que tinha a dizer. (Muito bem).
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar
os trabalhos. Convoco uma sessão extraordinária
para amanhã, às 14,30 horas, com a seguinte Ordem
do Dia:
ORDEM DO DIA
Continuação da votação, e discussão única,
da proposição nº 251, de 1947, que dispõe sobre os
funcionários interinos e extranumerários beneficiados
pelo artigo 23 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. (Com pareceres ns. 286
e 458 das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças, oferecendo emendas; e 1.166 e 1.167, das
mesmas Comissões sôbre as emendas do Plenário).
Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 241, de 1948, que altera a redação
dos artigos 407, 414 e 585, do Código do Processo
Penal. (Com pareceres da Comissão de Constituição
e Justiça, a saber: nº 733, pela aprovação do projeto,
com emenda, que oferece, e nº 1.160, favorável à
emenda de plenário, tendo voto em separado do
Senador Olavo Oliveira).
Votação em 1ª discussão, do Projeto nº 9, de
1948 (oriundo da Comissão Mista de Leis
Complementares), que estabelece normas para a
concessão de assistência judiciária aos necessitados.
(Com pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça, a saber: nº 916, favorável, com emenda ao
projeto; nº 1.153, contrário às emendas de plenário).
Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 364, de 1948, que
considera de utilidade Pública a Casa de Nossa
Senhora da Paz, no Rio de Janeiro. (Com
pareceres favoráveis sob ns. 1.164 e 1.165,

respectivamente das Comissões de Constituição e
Justiça e de Educação e Cultura) .
Votação em discussão única, do Projeto de
Lei, da Câmara nº 390, de 1948, que dá nova
redação ao artigo 609 do Código da Processo Penal,
relativo ao julgamento de recursos e apelações pelo
Tribunais de Apelação, Câmaras Criminais ou
Turmas. (Com parecer nº 1.159, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela rejeição) .
Votação, em discussão única, do Parecer nº
1.168, de 1948, da Comissão de Constituição e
Justiça, pela publicação, no Diário do Congresso
Nacional, da declaração de principies dirigida ao
Senhor
Presidente
da
República
pelas
associações de Classe da Lavoura e do Comércio
de Café de São Paulo e péla Assembléia
Legislativa do, mesmo Estado, enviada por cópia
ao Senado Federal com Oficio S-64, de 1948, da
mesma Assembléia.
Votação, em discussão única, do Veto nº 53,
de 1948, opôsto pelo Senhor Prefeito do Distrito
Federal ao Projeto nº 176, da Câmara dos
Vereadores, que determina se denomine rua
"Dilermano Cruz" a atual rua Cascata da Tijuca.
(Com parecer número 1.154, da Comissão de
Constituição e justiça, pela rejeição do veto) .
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 371, de 1948, que concede subvenção à Estrada
de Ferro Noroeste do Brasil e autoriza a abertura do
crédito necessário. (Com pareceres favoráveis, sob
ris. 1.170 e 1.171, respectivamente das Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças) .
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 374, de 1948 que revoga a taxa especial criada
pelo Decreto-lei número 5.582, de 1943, sôbre o
algodão exportado ou utilizado. – (Com pareceres
favoráveis, sob ns. 1.168 e 1.169, respectivamente,
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças).
Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 22, de 1948, que, altera dispositivo do
Código de Processo Penal. (Com parecer contrário,
sob nº 1.107, da Comissão de Constituição e Justiça,
e voto em separado do Senador Waldemar Pedrosa).
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Segunda discussão do Projeto de Lei do
E' sem debate rejeitado, em discussão única,
Senado n.° 41, de 1948, que altera o § 1.º do artigo o seguinte:
6° do Decreto-lei n.° 3.448, de 23 de Julho de 1941.
(Aprovado em primeira discussão, sem emendas, em
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
20 de outubro de 1948).
Levanta-se a sessão às 18 horas e 10
N.° 151, de 1948
minutos.
Acrescenta três parágrafos ao artigo 301 da
RECEBEM EMENDAS PERANTE A MESA
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n.° 5.451, de maio de 1948
Nas sessões de hoje e de 25 do corrente:
Projeto de Lei da Câmara n.° 414, de .1948,
O Congresso Nacional decreta:
que dispõe sobre o exercício da profissão de corretor
Art. 1° 0 artigo 301 da Consolidação das Leis do
de navio;
Trabalho aprovada pelo Decreto-lei n.° 5:452, de 1 de
Projeto de Lei da Câmara n.° 415, maio de 1948, a acrescido dos seguintes parágrafos:
de
1948,
que
concede
isenção
de
§ 1.° O trabalho no sub-solo será, permitido a
direitos de importação e demais taxas aduaneiras homens de dezoito a vinte e um anos de idade e
para um navio, adquirido pelo Sr. Pedro Leite munidos de autorização médica, e observadas as
Carneiro;
condições de robustez física, as regras de higiene e
Projeto de Lei da Câmara n.° 416, segurança do trabalho e a proibição de não realizarem
de 1948, que abre, pelo Ministério da tarifas, tais como: tiradores de rocha com alavancas,
Agricultura, o crédito especial de Cr$ 1.450,00, broqueiros, feitores, trabalho nas turmas de
para
pagamento
de
gratificação
de escoamento e ventilação, e acionadores de guindastes,
magistério ao professor catedrático Valdemar R. sem o prévio estágio de preparo profissional".
Lages;
"§ 2.° Os alunos das escolas de aprendizagem
Projeto
de
Lei
da
Câmara
n° de.mineração, durante o curso e depois de
417, de 1948, que autoriza a abertura, habilitados, incluídos na proibição de que trata o
pelo
Ministério
da
Educação
a
Saúde, parágrafo anterior".
do credito especial de Cr$ 14.400,00, para
§ 3.° Os menores de dezesseis a dezoito
atender
a
pagamento
de
gratificação anos, incompletos, estranhos as escolas de
de
magistério
ao
Professor
Hildebrando aprendizagem, poderão a critério da autoridade
de Mates;
competente, em higiene e segurança do trabalho, ser
Projeto de Lei da Câmara n.º 418, aproveitados nos serviços auxiliares, na superfície".
de
1948,
que
concede
isenção
de
Art. 2.° Revogam-se as disposições em
direitos
de
importação,
impôsto
de contrário.
consumo e demais taxas aduaneiras, exceto
E' sem debate aprovado em discussão única,
as de previdência social e de estatística, o seguinte
aos maquinismos e materiais destinados às
instalações das fábricas para industrialização de
PROJETO DE. LEI DA, CÂMARA
plantas laníferas.
N.º 113, de 1948
TRECHO DA ATA DA 149.ª SESSÃO, EM 21
DE OUTUBRO DE 1948.
Aprova o contrato, .celebrado entre o
Ministério da Agricultura e Anísio Martins Mata e sua
QUE SE REPUBLICA POR TER SAÍDO DOM mulher, para a construção em termos dêstes, de um
INCORREÇÕES.
campo de irrigação, no Estado. do Piauí
O SR. PRESIDENTE: – Vai à Comissão de
O Congresso Nacional decreta:
Redação o Projeto de Lei da Câmara n.° 172, de
Art. 1.° O Congresso Nacional autoriza o Tribunal
1948.
de Contas a registrar o têrmo de contrato de coope-
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sexta-feira próxima passada, com retôrno na
segunda-feira desta semana – fui aos escritórios
da Companahia Hidro-Elétrica do Vale do São
Francisco e nessa visita, com grande surpresa,
inteirei-me de que o hotel não mais seria
construído no Limpo do Imperador e, sim, em
território baiano.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Excelência
dá, licença para um aparte? (Assentimento do
orador) Ouço com surpresa, e certamente também o
plenário, que a Companhia Hidro-Elétrica do Vale do
São Francisco prestou essa informação a V. Ex.ª. No
entanto, quando apresentei emenda suprimindo a
verba de cinco milhões de cruzeiros, no intuito de
aliviar o Tesouro, pedi aquela Companhia que
estudasse devidamente o assunto e dali me
informaram que o Ministério da Educação é que
deveria fazê-lo. Recordando o case, fico surpreso
que a declaração de V. Ex.ª de que a Companhia
Hidro-Elétrica do Vale do São Francisco interferiu na
localização do Hotel.
O SR. FRANCISCO GALOTTI: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª. Infelizmente, o Ilustre colega
labora em equívoco. A informação de que fora o
Ministério da Educação,. através do seu órgão
técnico, que modificara a localização do hotel, a não
a Companhia, eu a obtive na sede da própria
empresa.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Estou ouvindo
com toda atenção a V. Ex.ª. Apenas fiquei
surpreso por ver que a Companhia prestou essa
informação.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: - Sr.
Presidente, ao visitarmos o local tivemos a
preocupação de saber onde seria localizado o
hotel no lado baiano. Conquanto não fosse a
primeira vez que ali estivesse, visitei com outros
colegas o local chamado Limpo do Imperador,
Eramos quatro Senadores, todos engenheiros.
AIém de nós, outros ilustres engenheiros faziam
parte da caravana: o Sr. Luiz Vieira, nome
destacado da engenharia brasileira, diretor por
longos anos do Departamento de Obras Contra a
Sêca; as Srs. Tácio Rodrigues, Souza Leão,
Agenor de Miranda, baiano.
Todos
nós,
como
os
próprios
engenheiros
da
Companhia
Hidro-Elétri-

ração celebrado entre o Governo Federal, por
intermédio do Ministério da Agricultura e o Sr. Anísio
Martins Maia e sua mulher, D. Laura Santos Maia,
que regula a execução e pagamento das terras de
sua propriedade, no município de Terezina, Estado
do Piauí. orçadas em Cr$ 330.400,00 (trezentos e
trinta mil cruzeiros).
Art. 2.º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da
Câmara. n.º 113, de 1948, vai à Comissão de Redação.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SENHOR
SENADOR FRANCISCO GALLOTTI NA SESSÃO
DE 21 DO CORRENTE E PUBLICADO NO "DIARIO
DO CONGRESSO NACIONAL" DE 22.
QUE SE REPUBLICA POR TER SAIDO
ILEGÍVEL
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Sr.
Presidente, ha, pouco mais de 10 dias, o Senado
aprovou projeto oriundo da Câmara das Deputados
abrindo o crédito especial de 16 milhões de
cruzeiros, para diversas obras na zona da Cachoeira
de Paulo Afonso.
Como relator da Comissão de Viação a Obra
Públicas, tive para defender o projeto, de colher
elementos oficiais. Dirigi-me, então, ao Palácio do
Catete a fim de obtê-los. Nessa ocasião me foi
afirmado que o hotel seria instalado no Estado de
Alagoas, no Lugar chamado Limpo do Imperador,
enquanto o campo de aviação e o hospital seriam
construídos em território baiano.
O ilustre Presidente da Comissão de Viação e
Obras Públicas do Senado, eminente Senador
Henrique de Novaes, apresentou algumas objeções
a o projeto de lei, e, votando, vencido, meu parecer,
Justificou as restrições que fazia. Debatida a matéria,
foi em plenário, afinal, o projeto aprovado.
Mais tarde, o mesmo ilustre Presidente da
Comissão de Viação e Obras Públicas teve a
Iniciativa de convidar os membros da Comissão para
uma visita ao local, a fim de examinarem,
principalmente sob o ponto de vista técnico, vários
aspectos dos trabalhos que se desenvolvem na
Cachoeira de Paulo Afonso...
Antes,
porém,
da
nossa
partida
para aquêle local – o que se deu na
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ca de São Francisco, que lá se encontravam, fomos
acordes no, escôlha do local para a construção do
hotel: o Limpo do Imperador, de onde se descortina a
majestosa Cachoeira de Paulo Afonso é o lugar
aconselhável porque não haverá necessidade de
uma viagem de .mais de dois quilômetros e de uma
ponte sobre um dos braços da Cachoeira do rio
Gongorra, como acontecera, se localizado no
território baiano.
Na qualidade de membro da Comissão de
Viação e Obras Publicas do Senado, dirijo veemente:
apêlo a Sua Excelência, o Sr.Ministro da Educação,
no sentido de mandar proceder a novos estudos
sobre a localização desse hotel, cujo objetivo deve
ser o turismo e jamais hospedar os que trabalham
nas obras de Paulo Afonso.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Ex.ª da
licença para um aparte? (Assentimento do orador) –
Parece estranha a interferência da Companhia HidroElétrica, quanto à localização do hotel,
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Não houve
qualquer interferência da Companhia Hidro-Elétrica;
ela foi apenas órgão informativo, veiculo das
notícias, das providencias tomadas pelo Sr. Ministro
da Viação.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Estou
acompanhando com interêsse o discurso de V. Exª.
As informações foram colhidas na Companhia...
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Os
esclarecimentos foram obtidos na Companhia HidroElétrica; ali me disseram que fôra o engenheiro adjun-

to daquêle Ministério, também baiano, quem
determinará a mudança do hotel do território
alagoano para o baiano.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Essa informação
não -me foi proporcionada.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – E' o apêlo
que faço ao Sr. Ministro da Educação, ilustre filho da
Bahia Estado já contemplado por motivos de ordem
técnica, com hospital e Campo de Aviação – para
que conceda ao território. alagoano, a Cachoeira de
Paulo Afonso, o direito de possuir um hotel de
turismo, de onde os brasileiros e estrangeiros que
nos visitam, possam contemplar a maravilhosa
natureza da nossa terra, como bem merece e é
digna. (Muito bem; muito bem) .
TRECHO DO DISCURSO PRONUNCIADO
PELO SR. SENADOR AUGUSTO MEIRA, NA
SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 1948
QUE SE REPRODUZ POR
PUBLICADO COM INCORREÇÕES

TER

SIDO

Já em outras ocasiões, o Sr. Mendes de
Morais tem discordado da mudança de nomes
antigos, tradicionais e poéticos de certas ruas da
cidade por outros novos, os quais a população até
nem aceita. Os nomes tradicionais marcam os
roteiros firmes da cidade. Ainda há pouco, fato
semelhante ocorreu; e S. Ex.ª, agora, afirma seu
ponto de vista no presente veto.
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151. SESSÃO, EM 23 DE OUTUBRO DE 1948
PRESIDENCIA DOS SRS. GEORGINO AVELINO 1º SECRETARIO E NEREU RAMOS PRESIDENTE
Às 14,30 horas comparecem os Srs.
Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Evandro Vianna.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Georgino Avelino.
Vergniaud Wanderley.
Jose Américo.
Novais Filho.
Etelvino Lins.
Apolônio Sales.
Ismar de Góes.
Góes Monteiro.
Durval Cruz.
Walter Franco.
Aloyzio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Henrique de Novais.
Santos Neves.
Pereira Pinto.
Sá Tinoco.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
João Villasbôas.
Vespasiano Martins.
Roberto Glasser.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Camilo Mércio (28).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
28 Srs, Senadores., Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se proceder à, leitura
da ata.
O Sr. 1º Suplente (servindo de 2° Secretário)
precede a, leitura da ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é, sem debate aprovada.

O Sr Secretário (servindo de 1º) lê o seguinte:
EXPEDIENTE
VETO
N.° 56, de 1948
Opôsto pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal ao
projeto n.º 151 da Câmara dos Vereadores que
revoga o artigo 4.° da Lei n.º 31 de 31 de outubro de
1947
Em 22 de outubro de 1948. Excelentíssimo
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, nos termos do § 3.º para os fins do § 4°
do artigo 14 da Lei Orgânica, o autografo do projeto
n° 151 da Câmara dos Vereadores que me foi
enviado em 12 do corrente e ao qual neguei sanção
pelos motives. em seguida expostos.
2. Revoga o projeto em aprêço o artigo 4.° da
Lei n.º 31, de 31 de outubro de 1947. E a Lei n°
31,cujo artigo 4.º se pretende revogar, concede
isenção, pelo prazo de 15 anos, às aquisições de
imóveis realizadas pelos componentes da Fôrça
Expedicionária Brasileira, considerados como tais
quantos prestaram serviços de guerra no Exercito, na
Aeronáutica e nas Marinhas de Guerra e Mercante. O
mesmo diploma legal cogita, ainda, da isenção do
imposto predial, desde que recaia sôbre imóvel de
propriedade do beneficiário, quando utilizado como
residência estendendo-se, também nessa hipótese a
isenção por igual período de 15 anos.
3. Concedendo o favor, a lei, entretanto,
limitou o beneficio a importância de Cr$ 300.000,00
(trezentos mil cruzeiros) para o valor do
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imóvel, devendo ser cobrado o impôsto sôbre o
excedente. É o que dispõe o art. 4º, assim
concebido:
"Para isenção de que trata a presente lei, fica
estabelecido. o limite máximo de Cr$ 300.000,00
para o valor do imóvel, devendo ser cobrados os
impostos devidos sôbre o excedente quando a
aquisição ultrapassar aquêle limite".
4. Ora, é exatamente êsse limite estabelecido
no artigo 4º, que a proposição da Câmara dos
Vereadores pretende eliminar. Ficará concedida uma
isenção sem limites, o que, sob qualquer ponto de
vista que se examine, é injustificável.
5. A Fôrça Expedicionária Brasileira se
compôs, na sua quase totalidade, dos chamados
"pracinhas". Certamente, o objetivo principal do
legislador foi conferir um beneficio a êsses, homens
que, não dispondo de maiores recursos, passam,
assim, a gozar de isenção de imposto, quando
adquirirem um imóvel para residência de sua família.
Naturalmente, os pracinhas não necessitariam que
se lhes ampliasse o favor, de vez que não a
presumível que pretendam adquirir residências de.
alto prêço.
6. Excluída a limitação, a lei vai propiciar a
utilização do favor na aquisição; por vezes, de
imóveis de luxo, com prejuízo para o erário
municipal, o que se não justifica; quem pode comprar
residência de alto prêço, poderá também pagar o
impôsto sôbre o excedente do limite fixado na lei n.º
31.
7. Já, em certa oportunidade, tive ocasião de
salientar que a Prefeitura não está em condições de
prodigalizar os amplos favores resultantes das
sucessivas leis de isenção. Estas leis são realmente
leis de exceção, estabelecem desigualdades criam
privilégios que, por sua natureza, não são
recomendáveis. Consequentemente, – cumpre ao
legislador restringir os seus efeitos ao mínimo.
8. Por outro lado, a Prefeitura está, suportando
encargos enormes, resultantes de despesas que se
avolumam e que não podem ser comprimidas. Se, ao
mesmo tempo que crescem as despesas, o
legislador vai desfalcando a receita, criando
exceções ao pagamento de tributos, evidente-

mente se estabelece uma situação insustentável
para a administração local.
9. Um outro aspecto deve ser considerado:
grande número de componentes da Fôrça
Expedicionária Brasileira já requereu e obteve
isenção. Nessas condições, o favor agora
estabelecido representará um fator de desigualdade
de tratamento em relação aos que já se procuraram
servir do benefício legal, obtendo a isenção para
uma parte do prêço e pagando o impôsto pelo
excedente do limite fixado.
10. No caso das isenções concedidas aos
funcionários da Prefeitura, o limite máximo é de Cr$
200.000,00, conforme se vê da Lei nº 50, de 7 de
novembro de 1947. Se concedermos aos membros
da FEB uma isenção sem limites, abre-se
precedente para que outros beneficiários de
isenções, invoquem idêntica medida, afigurando-se,
portanto, sob mais êste aspecto, pouco aconselhável
a invocada providência legislativa.
11. Finalmente, é, preciso dizer bem claro: a
situação orçamentária da Prefeitura não comporta a
concessão de. novos favores fiscais. Se
enveredarmos pelo caminho de beneficiar classes
sociais, em detrimento dos cofres da Municipalidade,
é forçoso reconhecer que não haverá administrador
capaz de dirigir com segurança os negócios públicos.
Basta dizer que o impôsto de transmissão
"intervivos", previsto para o corrente ano, em Cr$
170:000.000,00, não produzirá Cr$ 130.000.000,00..
Por
tôdas
estas
razões,
fundadas
nos interêsses do Distrito Federal, não pude
concordar com a proposição em aprêço e submeto o
meu ato à apreciação do egrégio Senado da
República.
ANGELO MENDES DE MORAIS
Prefeito do Distrito Federal.
PROJETO VETADO
Artigo único. Fica revogado o artigo 4º da Lei
nº 31, de 31 de outubro de 1947.
À Comissão de Constituição e Justiça
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São lidos e vão a imprimir os seguintes tada no art. 1º a que lhe foi dada pelo Senado.
pareceres:
Sala da Comissão de Redação de Leis em 21
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
PARECER
– Waldemar Pedrosa, Relator. – Augusto Meira. –
Ribeiro Gonçalves. – Cícero de Vasconcelos.
Nº 1.208 – 1948
ANEXO Nº 1 AO PARECER Nº 1.209 DE 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final da emenda de redação do Senado ao
Redação final do projeto de lei da Câmara nº 362, de
projeto de lei da Câmara nº 30, de 1948
1948
Ao art. 1º:
Redija-se assim:
Relator: Sr. Cícero de Vasconcelos.
A Comissão de Redação apresenta o projeto
Art. 1º – Quando a pessoa que deva ser
de lei da Câmara nº 362, de 1948, com a mesma agraciada pela Cruz Vermelha Brasileira, nos têrmos
redação em que foi aprovado pelo Senado.
dos artigos 2º e 3º do Decreto-lei nº 7.928, de 3 de
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 21 setembro de 1945, fôr o Presidente da República, o
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. decreto respectivo será assinado pelo Presidente do
– Cícero de Vasconcelos, Relator. – Waldemar Senado.
Pedrosa. – Augusto Meira.
ANEXO Nº 2 AO PARECER
ANEXO AO PARECER Nº 1.208, DE 1948
Nº 1.209, DE 1948
Redação final do projeto de lei da Câmara nº 362, de
1948
Redação final do projeto de lei da Câmara nº 30, de
1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
O Congresso Nacional decreta:
pelo Ministério da Fazenda, um crédito suplementar
Art. 1º Quando a pesoa que deva ser
de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), em agraciada pela Cruz Vermelha Brasileira, nos têrmos
refôrço da Verba 3 – Serviços e Encargos, dos arts. 2º e 3º do Decreto-lei nº 7.928, de 3 de
Consignação I – Diversos, Subconsignação 06 – setembro de 1945, fôr o Presidente da República, o
Auxílios, Contribuições e Subvenções, 02 – decreto respectivo será assinado pelo Presidente do
Contribuições, 20 – Conselho Técnico de Economia Senado.
e Finanças (Decreto-lei nº 14, de 25 de novembro de
Art. 2º Revogam-se as disposições em
1937), do Anexo nº 18 do vigente orçamento geral da contrário.
República (Lei nº 162, de 2-12-47).
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
PARECER
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Nº 1.210 – 1948
PARECER
Da Comissão de Redação de Leis
Nº 1.209 – 1948
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 299,
de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final da emenda do Senado ao projeto de
lei da Câmara nº 30, de 1948
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.
A Comissão de Redação de Leis apresenta
(anexo nº 1) a redação final do art. 1º do projeto de
lei da Câmara nº 30, de 1948.
A
Comissão
junta
igualmente
a
redação do projeto (anexo nº 2), ado-

Relator: Sr. Cícero de Vasconcelos.
A Comissão de Redação de Leis submete ao
Senado a redação final do Projeto de Lei nº 299, de
1948, originário da Câmara dos Deputados (fls.
anexa).
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 21
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Cícero de Vasconcelos, Relator. – Waldemar
Pedrosa. – Augusto Meira. – Ribeiro Gonçalves.
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ANEXO AO PARECER Nº 1.210, DE 1948

PARECER

Redação do Projeto de Lei da Câmara nº 299, de
1948

Nº 1.212 – 1948

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aberto ao Poder Judiciário um crédito
suplementar de... Cr$ 15.400,00 (quinze mil e
quatrocentos cruzeiros), em refôrço da Verba 2 –
Material, do Anexo número 25 – Poder Judiciário, do
vigente, orçamento geral da República (Lei nº 162,
de 2 de dezembro de 1947), a saber:
Verba 2 – Material.
Consignação III – Diversas despesas.
31 – Aluguel ou arrendamento de imóveis, etc.
04 – Justiça Eleitoral.
21 – Sergipe – Cr$ 15.400,40.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 1.211 – 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 122,
de 1948
Relator: Sr. Ribeiro Gonçalves.
A Comissão submete ao Senado a redação
final (fls. anexa) do Projeto de Lei da Câmara nº 122,
de 1948.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 21
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Ribeiro Gonçalves, Relator. – Waldemar Pedrosa.
– Augusto Meira. – Cícero de Vasconcelos.
ANEXO AO PARECER Nº 1.211, DE 1948
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 122,
de 1948
O Conselho Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a erigir,
no Distrito Federal, um monumento em memória do
Conselheiro Francisco de Paula Rodrigues Alves, exPresidente da República.
Art. 2º Para isso o Poder Executivo abrirá, pelo
Ministério, da Educação e Saúde, um crédito
especial de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de
cruzeiros).
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.

Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº
11, de 1948
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.
A Comissão de Redação de Leis, apresenta a
redação final (fôlha anexa) do Projeto de Decreto
Legislativo nº 11, de 1948.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 21
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Waldemar Pedrosa, Relator. – Augusto
Meira. – Ribeiro Gonçalves. – Cícero de
Vasconcelos.
ANEXO AO PARECER Nº 1.212, DE 1948
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 11, de 1948.
O Congresso Nacional, decreta, nos têrmos do
artigo 66, item I, da Constituição, e eu, Nereu
Ramos, Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº 11
Art. 1º É aprovado o acôrdo sôbre Transportes
Aéreos firmado no Rio de Janeiro, em 6 de
novembro de 1947, entre o Brasil e o Reino dos
Países Baixos.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Não tendo recebido
emendas, durante o prazo regimental, vão às
comissões competentes os projetos de leis da
Câmara ns. 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 e
413, de 1948.
Está finda a leitura do expediente.
Tem a palavra o Sr. Andrade Ramos, orador
inscrito.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Sr. Presidente,
recebi, em fins de setembro, amável carta
do distinto e antigo colega de Comissão de
Finanças, na Câmara dos Deputados, em
1934, o Sr. Dr. Abelardo Vergueiro Cesar, da
qual já devia ter dado conhecimento ao
Senado, ou pelo menos à Comissão de
Finanças, de vez que é realmente interessante nos
seus têrmos.
A
cooperação
que
pede
a
meu
vêr pode e deve merecer a atenção dos
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Srs. Senadores. A carta do Dr. Abelardo Vergueiro
Cesar que hoje é Presidente da Academia de
Ciências Econômicas de São Paulo está vasada nos
seguintes têrmos:
"Exmo. Sr. Senador Andrade Ramos
Atenciosas saudações
A Academia de Ciências Econômicas de São
Paulo, aplaude a iniciativa de V. Ex.ª de comemorar
o centenário de Joaquim Murtinho, o grande
administrador de nossas finanças. Aproveito a
oportunidade para comunicar a V. Ex.ª que a
Academia tomou a iniciativa de organizar um
dicionário de economia e finanças, tendo nomeado
para isso uma comissão especial, respectivamente
presidida
e
secretariada
pelos
conhecidos
economistas, Senhores Aldo de Azevedo e Luiz
Amaral. A Academia, para êsse grandioso
empreendimento, solicita a autorizada colaboração
pessoal de V. Ex.ª, dos seus colegas e da Secretaria
Técnica da Comissão de Finanças do Senado, de
modo que fôsse formulado um glossário de têrmos
técnicos da atividade parlamentar, financeira e
monetária, que seria incorporado àquêle dicionário.
No mesmo sentido, vou dirigir-me à Comissão de
Finanças da Câmara Federal.
Agradeço, atenciosamente, com alto aprêço. –
Abelardo Vergueiro de Cesar".
Como se vê, Sr. Presidente é um convite a
todos nós para enviarmos, cada um como julgar
possível, uma contribuição no sentido de ser
organizado êsse glossário de têrmos técnicos da
atividade parlamentar econômica, financeira e
monetária. Há um ponto, entretanto, que aproveito
esta oportunidade de para esclarecer registrar –
e bem o merece, mòrmente nesta hora em
que, segundo me consta, está em confecção
o Regulamento da Secretaria do Senado. Nós
não temos a Secretaria Técnica da Comissão
de Finanças, que se refere o ilustre Presidente
da Academia de Ciências Econômicas de São
Paulo, nem cousa parecida. E é certo que
bem precisávamos tê-la. Trata-se de uma
organização pouco numerosa, apropriada e
eficiente que não seria difícil constituir-se. Temos,
lá, na realidade, duas competentes e devotadas
funcionárias,
às
Senhoristas
Arlete
de

Alvim, que está em exercício das funções de
secretária da Comissão, aliás desempenhando-se
com tôda aptidão e zêlo, a Senhorita Maria do Carmo
Rondon, excelente funcionária, o "faz tudo", pois de
bôa vontade dactilografa, arquiva, procura papéis,
etc. Também o Sr. Chermont, funcionário zeloso e
que seria um bom calculista lhe dessem u'as
máquinas de somar, multiplicar, etc., tão necessárias
e úteis em uma tal Comissão, lidando diàriamente
com intermináveis cifras. Há agora mais duas ou três
novas auxiliares a fazerem prática. Assim faço um
apêlo ao prezado e digno Presidente da Comissão
que talvez agora no Regulamento em confecção
pudessem os obter a organização dessa Secretaria
Técnica e um serviço de taquígrafa para tomar os
debates, quando os mesmos fossem mais
prolongados e interessantes e que na realidade
tantos se perdem, constituindo matéria técnica e
possível documentação.
O SR. SANTOS NEVES: – Evidentemente, o
assunto que V. Ex.ª está ferindo é da maior
relevância para a Comissão de Finanças. Aliás não
se compreende sua existência, sem acessores
técnicos, a fim de que possa trabalhar com
eficiência. Na qualidade de membro dêsse órgão,
secundo o apêlo de V. Ex.ª no sentido de ser criada
a seção técnica de que fala V. Ex.ª.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito obrigado
pelo aparte do ilustre colega.
Ainda na têrça-feira passada estêve em
discussão na Comissão de Finanças o projeto de 10
de junho de 1947 sôbre uma nova Lei Monetária, a
Comissão havia justamente ouvido já a leitura do
longo e detalhado parecer do relator o nobre
Senador Santos Neves.
Tivemos de estudá-lo e discuti-lo em
exposição oral, recebendo colaboração, apartes e
indagações não só do relator como dos eminentes
colegas os Srs. Ivo d'Aquino, José Américo, Apolônio
Sales e Alvaro Adolpho. Pois bem, após mais de
uma hora dêsses interessantes debates, não havia
senão ligeiras notas tomadas com tôda boa vontade
pela Senhorita Arlete, que na realidade não davam
nem uma imagem fugidia do que havia expôsto, nem
a cooperação do que pelo menos cinco membros
da Comissão haviam também dado sôbre as-
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sunto, que todos concluímos pela sua relevância e
necessidade de solução e que resolveu a Comissão
publicar em avulso.
O SR. APOLÔNIO SALES: – V. Ex.ª tem
tôôda a razão no pretender o registro dos debates
na Comissão de Finanças, por demais ilustrativos e
que valem por um documentário. E já que tomou
alvitre de lembrar o programa de organização dêsse
quadro técnico não temeria sugerir-lhe cuidasse,
também, da aquisição de aparelho destinado à
gravação do som, hoje largamente usado nos
Estados Unidos em reuniões dêsse jaez.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Grato pela
observação de V. Ex.ª que vem completar as rápidas
considerações que estou expendendo, e ilustrar a
carta que o meu nobre amigo Doutor Vergueiro
César me dirigiu sôbre a matéria e que, estou certo,
vai merecer a atenção do nosso devotado Presidente
Senador Ivo d'Aquino.
O SR. EUCLYDES VIEIRA: – O Senhor Dr.
Vergueiro César é pessoa de alto espírito e
reconhecida competência.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Senhor
Presidente – Um outro marcante exemplo ainda
posso citar, as grandes dificuldades e a canseira
quase exaustiva que sofreu nosso prezado colega,
nobre Senador pelo Pará, Sr. Alvaro Adolpho, ao
relatar o projeto e as dezenas e dezenas de
emendas de aumento de vencimentos civis e
militares, justamente pela deficiência de elementos
pesoal e material, inclusive pelo menos uma máquina de calcular, que muito teria auxiliado na
verificação de somas dos quantos pedidos ou
propostas das emendas que determinavam
acréscimos de despesas. Enfim, temos esperança
que essa reorganização virá, e havendo até
oportunidade de reconhecer serviços de funcionários
antigos da Comissão que tantas vêzes, até tardes
horas, têm de trabalhar nos dias de sessões, onde
há muitos projetos relatados.
Sr. Presidente – Para concluir êste pequeno
discurso, até agora de assuntos internos dêste
Senado, vou transportar-me a outras paragens de
horizontes mais amplos e que desejariamos de
luzes mais intensas e tranquilas, unindo
fraternalmente as criaturas.
Na
Comissão
Social
da
Assembléia
Geral
da
O.N.U.
o
nosso
estimado
patrício
e
brilhante
jornalista,
Aus-

tregésilo de Ataíde, apresentou uma emenda ao art.
1º da Declaração Internacional dos Direitos do
Homem, propondo que êsse art. fundamental assim
começasse:
"Criados à imagem e semelhança de Deus, os
sêres humanos nascem livres e iguais em dignidade
e direito".
Tal redação lapidar e elevada, é possível
bem acima do que realmente muitos homens
desta hora, e naquêle ambiente europeu possam
pensar, vivendo escravizados por tão variadas
formas, possam asim merecer e reconhecer.
Sofreu tal emenda oposição tenaz dos Eslavos
em geral e despertou tais controvérsias que poderia
ter provocado demorado debate filosófico e
teológico.
As Delegações da França e da Holanda
tiveram então a iniciativa de sugerir e pedir ao
Delegado do Brasil que retirasse a sua emenda.
Austregélo de Athayde, o católico fervoroso e
sincero servo de Deus, embora convicto do que
propusera, não teve dúvida da necessidade do seu
gesto de renúncia, naquêle ambiente internacional e
assim o fez retirando a referida emenda.
Recebeu então, naquela oportunidade, o
nosso representante – dizem os telegramas –
felicitações de todos os Delegados, pois na realidade
há retiradas e renúncias que são nos parlamento
e na diplomacia, tantas vêzes, as verdadeiras
vitórias.
Não queríamos que êsse episódio, essa
iniciativa tão grandiosa na sua espiritualidade do
nosso eminente patrício, deixasse de ter o justo
registro e a repercussão merecida nesse Senado
Federal.
O SR. APOLONIO SALES: – V. Excelência
pode ficar certo de que ouvi com imenso prazer
essa referência de V. Ex.ª. Creio que o Delegado
do Brasil, expondo perante o mundo o seu
pensamento elevado em relação à natureza do
homem, deu-lhe um exemplo de coragem e de
convicção. Não era de extranhar que certos povos,
que se preocupam em implantar uma civilização
materialista, recusassem, com tanto calor, proposta
tão elevada.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito obrigado
pelo aparte de Vossa Excelência.
Dizia eu, pois, que me parece justo
o registro e louvar tão importante epi-
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sódio da nossa diplomacia e a repercussão
necessária nêste Senado Federal.
Assim, com o coração alto, enviamos desta
tribuna as nossas congratulações ao querido patrício,
sejam também de todos os crentes do Brasil
que, acima de tudo, depositam sua confiança em
Deus.
O SR. NOVAIS FILHO: – V. Excelência
permite um aparte? (Assentimento do orador).
Ouço a declaração de V. Ex.ª com particular
alegria porque o representante a que se
refere é um nobre filho de minha terra
pernambucana,
que,
com
essa
iniciativa,
interpretou fielmente os sentimentos e a boa
formação brasileira.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito obrigado
pelo aparte de Vossa Excelência perfeitamente
identificado
com
as
palavras
que
estou
pronunciando.
Sr. Presidente – dizíamos pois que, dessa
tribuna as congratulações nossas e do Senado
Federal e as de todos os que depositam sua
confiança em Deus, ao nosso querido amigo e
emérito jornalista Austregésilo de Athayde, lídimo
representante e campeão da Democracia e da
Civilização Cristã naquela oportunidade.
Austregésilo de Athayde, nos parece quis
acender no seio da Organização das Nações
Unidas, a chama daquêle amor que esbate as trevas,
depura o que toca, elimina o que separa, e une os
homens de boa vontade, nas conseqüências e nos
designos do livre arbítrio de cada um e de todos.
(Muito bem; muito bme. Palmas. O orador é
cumprimentado).
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Olavo Oliveira.
Victorino Freire.
Mathías Olympio.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Magalhães Barata.
Augusto Meira.
Clodomir Cardoso.
Plínio Pompeu.
Fernandes Távora.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Cícero de Vasconcelos.
Maynard Gomes.

Pereira Moacyr.
Attilio Vivacqua.
Alfredo Neves.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Marcondes Filho.
Rodolpho Miranda.
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Pedro Ludovico.
Alfredo Nasser.
Filinto Müller.
Flavio Guimarães.
Arthur Santos.
Lucio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho.
João Câmara (31).
O SR. PRESIDENTE: – Não há outros
oradores inscritos. Se ninguém deseja usar da
palavra passa-se à:
ORDEM DO DIA
Continuação da votação, em discussão única,
da Proposição nº 251, de 1947, que dispõe sôbre os
funcionários interinos e extranumerários beneficiados
pelo art. 23 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (Com pareceres ns. 286 e 458, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças,
oferecendo emendas; e 1.166 e 1.167, das mesmas
Comissões sôbre as emendas do plenário)
Há diversos erros no avulso relativo à Ordem
do Dia, Onde se diz: "Discussão única do Projeto de
Lei da Câmara, nº 364", leia-se "votação"; e onde se
fala: "Discussão única do Projeto de Lei da Câmara,
nº 390", também é "votação".
Verifico que não há quorum na Casa.
Vou passar às matérias em discussão.
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 371, de 1948, que concede subvenção a Estrada
de Ferro Noroeste do Brasil e autoriza a abertura do
crédito necessário (Com pareceres favoráveis sob
ns. 1.170 e 1.171, respectivamente das Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão (Pausa).
Fica adiada a votação.
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Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 374, de 1948, que revoga a taxa especial criada
pelo Decreto-lei nº 5.582, de 1943, sôbre o algodão
exportado ou utilizado (Com pareceres favoráveis,
sob ns. 1.168 e 1.169, respectivamente das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças).
Nenhum Sr. Senador desejando usar da
palavra, declaro encerrada a discussão (Pausa).
A votação do projeto fica adiada
Primeira discussão do Projeto de Lei do
Senado nº 22, de 1948, que sob o nº 1.107, da
Comissão de Constituição e Justiça, com voto em
separado do Senador Waldemar Pedrosa).
Não havendo quem queira usar da palavra,
encerre a discussão (Pausa).
Adiada a votação.
Com a chegada do Sr. Senador Waldemar
Pedrosa, há 32 Srs. Senadores presentes. Assim,
será procedida a votação das matérias constantes da
Ordem do Dia.
Submeto ao voto da Casa a emenda nº 4, da
Comissão de Finanças, à Proposição nº 251, de
1947, que diz o seguinte:
"Os interinos ou extranumerários e os demais
servidores de que cogita a presente lei, ocuparão
nos quadros permanentes as vagas dos cargos
iniciais da carreira, não podendo preencher as vagas
atuais dos cargos de acesso".
A esta emenda foi apresentado requerimento
de destaque da palavra "interinos", para ser
oportunamente sujeita a votação.
O SR. ISMAR DE GÓES (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, quero
repetir, aqui, os principais argumentos pelos quais
procurei demonstrar que a emenda do ilustre relator
da Comissão de Finanças e ora em votação, data
venia, é tumultuária e inaceitável.
A emenda, além do mais, está incompleta.
Nenhuma referência faz à remuneração, incluindo na
classe inicial da carreira extranumerários que
percebem vencimentos diferentes.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

Por outro lado, nem ao menos cogita da
classificação dêsses mesmos extranumerários, em
relação aos ocupantes dos cargos iniciais e
entre si. Fere, ainda, o espírito do projeto, em
seus artigos 9º e 10, que manda criar quadros
especiais.
Ora, Sr. Presidente, desde que todos os
extranumerários são incluídos no quadro inicial da
careira permanente, deixa de haver o quadro
especial previsto nêsses dispositivos.
Ainda mais, Sr. Presidente: o legislador
constituinte, ao votar o artigo 23 do Ato das
Disposições Transitórias, quis beneficiar antigos
servidores que vinham, há mais de cinco anos,
prestando
reais
e
relevantes
serviços
à
administração pública. No entanto, de acôrdo com a
emenda em votação, em vez dêsse benefício
teremos evidentemente em prejuízo para os antigos
servidores. Muitos dêles, percebendo remuneração
de acôrdo com o atual custo de vida, serão
diminuídos em seus estipêndios. Há extranumerários
que, percebendo dois e quatro mil cruzeiros,
aprovada a emenda, passarao a mil e dois mil. O
prejuízo é evidente.
Sr. Presidente, ôntem, como hoje, considero a
emenda oferecida pela maioria da Comissão de
Finanças tumultuária e inaceitável.
Peço ao Senado a sua rejeição. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação.
Os Senhores Senadores que aprovam, a
emenda, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
O SR. ISMAR DE GÓES (pela ordem): – Sr.
Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação solicitada pelo Sr. Senador Ismar de
Góes.
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que
votaram a favor da emenda. (Pausa).
Queiram sentar-se os Senhores Senadores
que votaram a favor e levantar-se os que votaram
contra. (Pausa).
Manifestaram-se pela aprovação da emenda,
vinte Senhores Senadores, e pela rejeição, dez
Senhores Senadores.
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Não há número. Vai-se proceder à chamada.
Os Senhores Senadores que aprovarem a
emenda responderão "sim", os que a rejeitarem,
responderão "não".
Respondem "sim" 18 Senhores Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Vergniaud Wanderley.
José Americo.
Etelvino Lins.
Apolonio Sales.
Durval Cruz.
Aloysio de Carvalho.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Pereira Pinto.
Sá Tinoco.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
João Villasbôas.
Vespasiano Martins (18).
Respondem "não" 13 Senhores Senadores:
Victorino Freire.
Evandro Vianna.
Ribeiro Gonçalves.
Georgino Avelino.
Novaes Filho.
Ismar de Góes.
Góes Monteiro.
Walter Franco.
Pinto Aleixo.
Roberto Glasser.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Camilo Mercio (13).
O SR. PRESIDENTE: – Votaram a favor da
emenda, dezoito Senhores Senadores; contra, treze.
Confirmada a falta de número, fica adiada a
votação.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (pela
ordem): – Sr. Presidente, o "Diário do Congresso"
de hoje publica o parecer da Comissão de Redação
de Leis sôbre a redação final do projeto de aumento
do funcionalismo civil e militar.
Acontece que a Comissão de Redação
ofereceu apenas a redação final das emendas, e não
a do projeto em globo.
Além disso, apresenta ao Senado interpretações
em tôrno do texto das emendas aprovadas.

Assim, levanto a seguinte questão de
ordem: posta a matéria na Ordem do Dia da
próxima sessão, o plenário votará a redação final
das emendas ou votará também o parecer da
Comissão de Redação de Leis, nos têrmos em
que foi oferecido? Caso tenha de sôbre êle
se manifestar, V. Ex.ª dirá se está elaborado de
acôrdo com o Regimento? A Comissão de Redação
de Leis, a meu ver, redige o aprovado,
simplesmente.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa ainda não
recebeu o projeto e a redação final das emendas.
Não poderá, assim, incluí-la na Ordem do Dia da
sessão de segunda-feira.
Pelo Regimento, aprovadas emendas à
proposição da Câmara dos Deputados, não serão
elas incorporadas ao projeto. A Comissão de
Redação de Leis fará apenas a redação final das
emendas, para, sôbre elas, manifestar-se a Câmara
dos Deputados.
A Comissão de Redação tem adotado a praxe
de, a par das emendas que redige, elaborar também
a redação final dos projetos, como sugestão à
Câmara dos Deputados. O Senado, porém, terá que
manifestar-se apenas sôbre a redação final das
emendas.
A Mesa nunca submete à votação os
pareceres, mas a própria redação, que, se não
encontra oposição, é aprovada nos têrmos em
que é lida, ficando ressalvado aos senhores
Senadores o direito de enviarem emendas à
Mesa tôda vez que a redação não coincida com o
vencido.
Ao plenário, pois, não é submetido
o parecer nem a interpretação dada pela
Comissão.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Agradeço
o esclarecimento que V. Ex.ª, Sr. Presidente, acaba
de dar.
Segunda discussão do Projeto de Lei
do Senado nº 31, de 1948, que altera o § 1º
do art. 6º do Decreto-lei nº 3.448, de 23 de
julho
de
1941.
(Aprovado
em
primeira
discussão, sem emendas, em 20 de outubro de
1948).
O SR. OLAVO OLIVEIRA: – Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre
Senador.
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O SR. OLAVO OLIVEIRA (*): – Sr.
Presidente, o projeto em aprêço está concebido nos
seguintes têrmos:
"Considerando:
a) que para as promoções iniciais em todos os
quadros do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, com
exceção do Quadro de Oficiais Auxiliares, foi exigido
apenas: interstício mínimo no pôsto de robustez,
comprovada em inspeção de saúde; (Q. O. A. –
Decreto-lei nº 3.836, de 18 de novembro de 1951,
artigo 4º, §§ 1º e 2º; Q. S. Aer. Decreto-lei número
3.372, de 2 de dezembro de 1941, art. 8º, letras a e b
e parágrafo único; Q. I. Aer. Decreto-lei nº 3.876, de
3 de dezembro de 1941, artigo 7º, letras a e b e
parágrafo único);
b) que mesmo para o Quadro de Oficiais
Auxiliares foi dada uma interpretação não literal ao §
1º do art. 6º do Decreto-lei nº 3.448, de 23 de julho
de 1941, a fim de permitir a promoção até o pôsto de
capitão sòmente com a exigência de robustez física
e interstício mínimo no pôsto como exigido para os
demais quadros;
c) que foi aberta exceção para promoção de
um capitão a major, sem satisfazer os requisitos
legais, sob a alegação de direito no quadro de
origem, quando êste só poderia ser alegado quando
realmente fôsse aberta a vaga, com a passagem
para a reserva do oficial que ocupava o pôsto de
capitão de corveta no Quadro de Oficiais Auxiliares
da Aviação Naval;
d) que a exigência do § 1º do art. 6º do
Decreto-lei número 3.448, de 23 de julho de 1941,
desapareceu com o Decreto-lei nº 7.813, de 1 de
agôsto de 1945, que equiparou os do curso
fundamental, como exigido pela Escola de
Aeronáutica, ao diploma de Curso Superior de
Navegação Aérea da antiga Escola de Aviação Naval
do Ministério da Marinha, quando com a simples
comparação dos programas verifica-se que não se
correspondem;
e) que dessas interpretações a alteração de
legislação resultou que em todos os quadros de ofi__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

ciais da Fôrça Aérea Brasileira resultantes da fusão
conseqüente à criação do Ministério da Aeronáutica,
sòmente três oficiais, um major e dois capitães,
deixaram de gozar das vantagens da promoção
inicial, como se tivessem praticado um ato menos
digno, ou fôssem incapazes de exercer funções de
pôsto acima, o que não é real, pois já as exerceram
com proficiência.
f) que não é justificável esta diferença de
tratamento, porquanto reduz o estímulo e leva a
descer na justiça.
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º O § 1º do art. 6º do Decreto-lei nº
3.448, de 23 de julho de 1941 passa a ter a seguinte
redação:
§ 1º Nas promoções iniciais dos oficiais dêste
quadro serão exigidos apenas:
a) Interstício mínimo no pôsto;
b) Robustez física, comprovada em inspeção
de saúde.
Art. 2º Os oficiais promovidos em virtude desta
lei, contarão as suas antiguidades da data em que
completarem os respectivos interstícios, mas não
terão direito à percepção de atrasados.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário".
O projeto, indo à Comissão de Constituição e
Justiça, recebeu o seguinte parecer:
"O presente projeto visa estabelecer
disposições legais anteriores, referentes à promoção
de oficiais da Aeronáutica.
A interpretação dada ao Decreto-lei nº 3.448,
modificada pelo Decreto-lei nº 7.813, originou
algumas dificuldades quando se tratava da promoção
de determinados oficiais da Aeronáutica; por isso, o
atual projeto, retirando certas exigências da lei
anterior, veio facilitar essas promoções, o que é
perfeitamente justificável, dado o pequeno número
de oficiais que com o mesmo se beneficiam o
que foi impossível fazê-lo quando da criação do
quadro.
Somos pela sua aprovação, pois nada há a
alegar contra a sua constitucionalidade".
Seguem-se as assinaturas dos membros da
Comissão.
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A Comissão de Fôrças Armadas, por sua vez,
apresentou o seguinte parecer:
"O Projeto de Lei do Senado nº 31, do corrente
ano, vem regularizar uma situação desfavorável a
oficiais da Aeronáutica por ocasião da fusão das
armas que originaram o Ministério da Aeronáutica
em número apenas de três que não puderam ser
beneciados com a fusão, pela interpretação dada ao
Decreto-lei nº 3.443, modificado pelo de nº 7.813.
E como se trata de um ato reparador que
favorece um pequeno número de oficiais sem
despesas para o erário, apenas regularizando uma
situação, somos pela aceitação do projeto de
referência".
Como vê o Senado, o projeto visa a reparar
uma injustiça praticada contra um pequeno número
de oficiais, sem despesa para o erário público.
Tendo recebido pareceres favoráveis das
Comissões técnicas, merece a aprovação da Casa.
(Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Ninguém mais
desejando usar da palavra encerro a discussão.
(Pausa).
A votação fica adiada por falta de número.
Nada mais havendo que tratar, encerro a
sessão e designo para a próxima, dia 25 do corrente,
a seguinte:
ORDEM DO DIA
Continuação da votação, em discussão única,
da Proposição nº 251, de 1947, que dispõe sôbre os
funcionários interinos e extranumerários beneficiados
pelo artigo 23 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. (Com pareceres ns. 286
e 458 das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças, oferecendo emendas; e 1.166 e 1.167,
das mesmas Comissões sôbre as emendas do
plenário).
Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 241, de 1948, que altera
a redação dos artigos 407, 414 e 585, do Código
do Processo Penal. (Com pareceres da Comissão
de Constituição e Justiça, a saber: nº 733,
pela aprovação do projeto, com emenda que
oferece, e nº 1.160, favorável à emenda de ple-

nário, tendo voto em separado do Senador Olavo
Oliveira).
Votação, em 1ª discussão, do Projeto nº 9, de
1948 (oriundo da Comissão Mista de Leis
Complementares), que estabelece normas para a
concessão
de
assistência
judiciária
aos
necessitados. (Com pareceres da Comissão de
Constituição e Justiça, a saber: nº 716, favorável,
com emenda ao projeto; nº 1.153, contrário às
emendas de plenário).
Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 364, de 1948, que considera de
utilidade pública a Casa de Nossa Senhora da Paz,
no Rio de Janeiro. (Com pareceres favoráveis, sob
ns. 1.164 e 1.165, respectivamente das Comissões
de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura).
Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 390, de 1948, que dá nova
redação ao artigo 609 do Código do Processo Penal,
relativo ao julgamento de recursos e apelações pelo
Tribunal de Apelação, Câmaras Criminais ou
Turmas. (Com Parecer nº 1.159, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela rejeição).
Votação, em discussão única, do Parecer nº
1.158, de 1948, da Comissão de Constituição e
Justiça, pela publicação, no Diário do Congresso
Nacional, da declaração de princípios dirigida ao
Senhor Presidente da República pelas Associações
de Classe da Lavoura e do Comércio de Café de São
Paulo e pela Assembléia Legislativa do mesmo
Estado enviada por cópia ao Senado Federal com o
Ofício S-64, de 1943, da mesma Assembléia.
Votação, em discussão única, do veto nº 53,
de 1948, opôsto pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal
ao Projeto nº 176, da Câmara dos Vereadores que
determina se denomine rua "Dilermando Cruz" a
atual rua da Cascata da Tijjuca. (Com Parecer nº
1.154, da Comissão de Constituição e Justiça pela
rejeição do veto).
Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 371, de 1948, que concede
subvenção à Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e
autoriza a abertura do crédito necessário. (Com
pareceres favoráveis, sob ns. 1.170 e 1.171,
respectivamente das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças).
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Votação, em discussão única, do Projeto de
Lei da Câmara nº 374, de 1948, que revoga a taxa
especial criada pelo Decreto-lei nº 5.582, de 1943,
sôbre o algodão exportado ou utilizado. (Com
pareceres favoráveis, sob ns. 1.168 e 1.169,
respectivamente das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças).
Votação, em 1ª discussão, do Projeto de Lei
do Senado nº 22, de 1948, que altera dispositivo do
Código de Processo Penal. (Com pareceres
contrários, sob nº 1.107 da Comissão de
Constituição e Justiça, com voto em separado do
Senador Waldemar Pedrosa).
Votação, em 2ª discussão, do Projeto de Lei
do Senado nº 31, de 1948, que altera o parágrafo do
artigo 6º do Decreto-lei nº 3.448, de 23 de julho de
1941. (Aprovado em primeira discussão, sem
emendas, em 20-10-48).
Discussão única do veto nº 51, de 1948,
opôsto pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal, ao
Projeto nº 31-A, da Câmara dos Vereadores, que
dispõe sôbre cláusulas contratuais firmadas a 23 de
janeiro de 1899, entre a Prefeitura do Distrito Federal
e a Companhia Ferro Carril Jardim Botânico. (Com
parecer da Comissão de Constituição e Justiça sob
número 1.204, pela aprovação do veto).
Discussão única do veto nº 32, de 1948,
opôsto pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal ao Projeto
nº 119, da Câmara dos Vereadores, que determina
que a Companhia Carris, Luz e Fôrça do Rio de
Janeiro fica obrigada a apresentar à Prefeitura a
revisão do horário de seus carros de primeira classe,
e dá outras providências. (Com Parecer nº 1.205 da
Comissão de Constituição e Justiça, pela aprovação
do veto).
Levanta-se a sessão às 16 horas e 30
minutos.
TRECHOS DO DISCURSO PRONUNCIADO
PELO SR. SENADOR IVO D'AQUINO, NA SESSÃO
DE 20 DE OUTUBRO DE 1948.
Que se reproduzem por terem sido publicados
com incorreções.
...........................................................................
...........................................................................
O SR. IVO D'AQUINO: – É exatamente o
defeito que encontro na lei.

Lei complementar seria a que estabelecesse
normas e princípios gerais para todos os cargos do
Quadro único da Prefeitura, fôssem reestruturados
dentro dos princípios constitucionais, referentes à
paridade de vencimentos em cargos da mesma
natureza.
...........................................................................
...........................................................................
O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor Presidente, a
boa hermenêutica manda que nunca se interprete
um diploma legal de modo a anular qualquer de
seus dispositivos. Assim, os preceitos do artigo 40
devem ser interpretados em harmonia com o
parágrafo primeiro do artigo 14. Como se fere essa
harmonia, a lei sofre discrepância no critério previsto
no artigo 40.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – É
claro.
O SR. IVO D'AQUINO: – A fixação de
vencimentos, atribuição exclusiva do Prefeito,
cumpre ser feita com lei de sua iniciativa.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – A lei
atual não está dando direito algum aos advogados.
Êsse direito, conforme o parecer do professor
Francisco de Campos, já existe. É direito subjetivo.
Aliás, o direito, conforme diz Ihering, é o interêsse
protegido pela lei.
...........................................................................
...........................................................................
Recebem emendas perante a Mesa.
Na sessão de amanhã:
Projeto de Lei da Câmara nº 414, de 1948,
que dispõe sôbre o exercício da profissão de corretor
de navio;
Projeto de Lei da Câmara, nº 415, de
1948, que concede isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras para
um navio, adquirido pelo Sr. Pedro Leite
Carneiro;
Projeto de Lei da Câmara nº 416, de 1948,
que abre, pelo Ministério da Agricultura, o crédito
especial de Cr$ 1.450,00, para pagamento de
gratificação de magistério ao professor catedrático
Valdemar R. Lages;
Projeto de Lei da Câmara nº 417, de
1948, que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Educação e Saúde do crédito especial de Cr$
14.400,00, para atender a pagamento de gratifica-
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ção de magistério ao Professor Hildebrando de
Matos;
Projeto de Lei da Câmara, nº 418, de 1948,
que concede isenção de direitos de importação,
impôsto de consumo e demais taxas aduaneiras,
exceto as de previdência social e de estatística, aos
maquinismos e materiais destinados às instalações
das fábricas, para industrialização de plantas
laníferas.

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 31, de 1948

Art. 1º – É o Tribunal de Contas autorizado a
registrar o contrato celebrado em 24 de fevereiro
de 1948 entre o Ministério da Aeronáutica e
Charles Ingrem Stanton, e pelo qual êste
desempenhara, no Instituto Tecnológico de
Aeronáutica, as funções de professor de Operação
CONGRESSO NACIONAL
e Contrôle de Aerovias.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data da
O Congresso Nacional decreta, nos têrmos do sua publicação, revogadas as disposições em
art. 66, item VIII, da Constituição Federal, e eu, contrário.
Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal
Senado Federal, em 23 de outubro de 1948.
promulgo o seguinte:
–Nereu Ramos, Presidente do Senado Federal.
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152ª SESSÃO, EM 25 DE OUTUBRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. GEORGINO AVELINO, 1º SECRETÁRIO; NEREU RAMOS, PRESIDENTE E
PLÍNIO POMPEU, 4º SECRETÁRIO
Às 14,30 horas comparecem os Senhores
Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Augusto Meira.
Clodomir Cardoso.
Evandro Vianna.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
Olavo Oliveira.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
José Americo.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Apolonio Sales.
Cícero de Vasconcelos.
Walter Franco.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Alfredo Neves.
Sá Tinoco.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Levindo Coelho.
Rodolpho Miranda.
Daroi Cardoso.
Alfredo Nasser.
Vespasiano Martins.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Ivo d'Aquino.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho.
Camilo Mercio (36).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
36 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.

O Sr. 1º Suplente (Servindo de 2° Secretário)
procede à leitura da ata da sessão anterior, que, posta
em discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. 4º Secretário (Servindo de 1º) lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
Nº 282, de 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal.
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nacional que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Agricultura, de crédito suplementar para pagamento de
gratificação de magistério, tenho a honra de restituir a
Vossa Excelência, dois dos respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, em 20 de outubro de 1948. –
Eurico G. Dutra.
Ao Arquivo.
Nº 283, de 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal.
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nacional que autoriza a abertura, ao Poder Judiciário, de
crédito suplementar para pagamento de gratificação de
representação, tenho a honra de restituir a Vossa
Excelência dois dos respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, em 20 de outubro de 1948. –
Eurico G. Dutra.
Ao Arquivo.
Nº 284, de 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal.
Havendo sancionado o Decrete do
Congresso
Nacional
que
autoriza
a
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abertura, ao Poder Judiciário de crédito suplementar
para pagamento de gratificação de representação, tenho
a honra de restituir a Vossa Excelência dois dos
respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, em 20 de outubro de 1948. –
EURICO G. DUTRA.
Ao Arquivo.
Nº 285, de 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal.
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nacional que autoriza a abertura, ao Poder Judiciário, de
crédito especial para pagamento de gratificação a
membros do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Norte, tenho a honra de restituir, a Vossa Excelência
dois dos respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, em 20 de outubro de 1948. –
EURICO G. DUTRA.
Ao Arquivo.
Nº 286, 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 ocorrer à
despesa com a construção da Cidade Universitária,
tenho a honra de restituir a Vossa Excelência dois dos
respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1948. –
EURICO G. DUTRA.
Ao Arquivo.
Nº 287, de 1948

abertura, pelo Ministério da Educação e Saúde,
de crédito especial para pagamento de
gratificação de magistério, tenho a honra de
restituir a Vossa Excelência dois dos respectivos
autógrafos.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1948. –
EURICO G. DUTRA.
Ao Arquivo.
Nº 289, 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 atender ao pagamento de despesas
com a impressão dos Anais do VI Congresso
Brasileiro de Higiene, tenho a honra de restituir a
Vossa
Excelência
dois
dos
respectivos
autógrafos.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1948. –
EURICO G. DUTRA.
Ao Arquivo.
Da Câmara dos Deputados.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso
autógrafo do Projeto de Lei nº 1.027-A, de 1948,
que restaura a aposentadoria para os ferroviários
aos trinta e cinco anos de serviço, e dá outras
providências.
Aproveito a oportunidade para reiterar a
Vossa Excelência os meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração.
Rio, em 22 de outubro de 1948. – Munhoz
da Rocha, 1º Secretário.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Federal.
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nº 428, de 1948
Nacional que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Educação e Saúde, de crédito especial para pagamento
Que restaura a aposentadoria para os
de gratificação de magistério, tenho a honra de restituir a ferroviários aos trinta e cinco anos de serviço, e
Vossa Excelência dois dos respectivos autógrafos.
dá outras providências.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1948. –
O Congresso Nacional decreta:
EURICO G. DUTRA.
Art.
1º
É
concedida
aposentadoria
Ao Arquivo.
ordinária, em caráter especial, aos ferroviários
e demais trabalhadores a que se refere o
Nº 288, de 1948
art. 1º do Decreto nº 20.465, de 1 de outubro
de 1931, admitidos ao serviço antes da
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado vigência
dêsse
decreto,
nas
seguintes
Federal:
bases:
Havendo
sancionado
o
Decreto
do
a) aos trinta e cinco anos de serviço, com
Congresso
Nacional
que
autoriza
a salário integral;
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b) aos trinta anos de serviço com 80% (oitenta
por cento) do salário.
Art. 3º O cálculo dos benefícios far-se-á com
base no salário médio dos trabalhadores,
mencionados no artigo anterior, admitidos ao serviço
após a vigência do Decreto nº 20.465, de 1 de
outubro de 1931, e com o mínimo de cinqüenta e
cinco anos de idade.
Art. 4º O aposentado nas condições dos
artigos 1º e 2º desta lei é obrigado a continuar o
pagamento da contribuição vigente à época da
concessão do benefício, mediante desconto
obrigatório em fôlha.
Art. 5º Os valores do benefício poderão ser
reajustados, periòdicamente, de cinco em cinco
anos, no mínimo, pelo Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio.
Art. 6º O segurado que computar, para efeito
de aposentadoria, tempo de serviço compreendido
em período cujos salários eram superiores a Cr$
2.000,00 (dois mil cruzeiros), deverá indenizar a
respectiva Caixa de Aposentadoria e Pensões, da
importância correspondente à diferença de
contribuição entre aquela quantia e a que servir de
base para concessão do benefício, e o pagamento
poderá ser efetuado em prestações mensais.
Art. 7º É assegurada aposentadoria por
invalidez, com 70% (setenta por cento) de salário,
nos têrmos da legislação em vigor.
§ 1º O período de carência, para a concessão
do beneficio previsto nêste artigo, será de doze
meses.
§ 2º Os segurados cuja invalidez não fôr
definitiva, ou os que, aposentados na forma dêste
artigo, recuperem a sua capacidade funcional,
deverão ser aproveitados em função compatível com
o estado físico que apresentar, obrigada a Caixa de
Aposentadoria e Pensões a pagar a diferença, se
houver entre os novos vencimentos e os que recebia
o empregado à época em que se invalidara.
§ 3º Os aumentos de vencimentos que tiverem
sido atribuídos ao cargo em que se aposentara o
invalidado serão computados para os efeitos do
parágrafo anterior.
Art. 8º É assegurada aos beneficiários
do
segurado
falecido,
aposen-

tado ou não, uma pensão global constituída de duas
partes:
a) uma cota familiar, igual a 30% (trinta por
cento) do valor ,da aposentadoria por invalidez em
cuja percepção se achava o segurado, ou a que teria
direito se, na data do falecimento, se tivesse
aposentado por invalidez;
b) uma cota individual, igual a 10% (dez por
cento) do valor da mesma aposentadoria por
beneficiário, até o máximo de sete.
Parágrafo único. O valor da pensão não será,
em qualquer hipótese, inferior a 50% (cinqüenta por
cento) do benefício da aposentadoria.
Art. 9º A receita das Caixas de Aposentadoria
e Pensões é constituída de:
a) contribuição mensal de 6% (seis por cento)
a 9% (nove por cento), sobre os salários, a cargo dos
ferroviários e demais trabalhadores a que se refere
esta lei;
b) contribuição mensal da emprêsa, não
inferior à dos empregados;
c) contribuição do público, de 4% (quatro por
cento) a 10% (dez por cento) sôbre as tarifas de
estradas de ferro, contas de luz, gás, telefone e
demais serviços explorados pela emprêsa sujeita ao
regime desta lei;
c) contribuição do público, de 4% (quatro por
cento) a 10% (dez por cento) sôbre as tarifas de
estradas de ferro, contas de luz, gás, telefone e
demais serviços explorados pela emprêsa sujeita ao
regime desta lei;
d) demais receitas a que se referem as letras
b, f, h, i, j e k do art. 8º do Decreto nº 20.465;
e) outras Contribuições previstas nesta lei.
Art. 10. As Caixas de Aposentadoria e
Pensões serão administradas por um presidente,
nomeado pelo Presidente da República, e por um
Conselho Deliberativo, composto de quatro a seis
membros, brasileiros, com mandato quatrienal.
§ 1º O Conselho Deliberativo será
constituído, em partes iguais, de representantes
dos empregados e dos empregadores, e funcionará
sob a presidência de representantes do Govêrno
Federal.
§ 2º A escolha dos membros do
Conselho
Deliberativo
far-se-á,
quan-
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to aos representantes dos empregados, por eleição
nos próprios locais de trabalho, e, quanto aos
representantes dos empregadores, por indicação
dêstes, na forma do que dispuser o regulamento de
execução
desta
lei.
É
assegurado
tanto
quanto possível, o critério da representação
proporcional na eleição dos representantes dos
empregados.
§ 3º Constituído o Conselho Deliberativo,
serão indicados por êste quatro nomes de
associados de cada uma das respectivas Caixas, e
encaminhados ao Presidente da República para a
escolha do presidente da instituição, cujo mandato
terminará com o do Conselho.
Art. 11. Nenhuma aposentadoria será inferior
ao salário mínimo regional nem superior a
dez vezes o salário mínimo de maior valor vigente no
País.
Art. 12. A fiscalização das Caixas será
exercida pelo Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio por intermédio do Departamento Nacional
de Previdência Social, nos têrmos da legislação
vigente.
Art. 13. Nos primeiros cinco anos da vigência
desta lei as contribuições a que se referem as letras
a e b do art. 9º são fixadas em 7% (sete por cento).
Art. 14. O Poder Executivo regulamentará
esta lei, dentro de 90 (noventa) dias da sua
publicação.
Art. 15. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, mantidos os dispositivos da
legislação anterior, que não contrariam a presente
lei.
Sala da Comissão de Redação, 14 de outubro
de 1948. – Manoel .Duarte, Presidente. – Luiz
Claudio. – Osorio Tuiuty. – Herophilo Azambuja.
Senhor 1º Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 621-B, de 1948, que cria o
Fundo Ferroviário Nacional e dá outras providências
para o financiamento do Plano de Reaparelhamento
Ferroviário Nacional.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio de Janeiro, em 22 de outubro de 1948. –
Munhoz da Rocha, 1º Secretário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 429, de 1948
Cria o Fundo Ferroviário Nacional e dá
providências para o financiamento do Plano de
Reaparelhamento Ferroviário Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É citado o Fundo Ferroviário Nacional,
destinado construção, renovação e melhoramentos
das ferrovias compreendidos no Plano Ferroviário
Nacional, a ao auxilio às ferrovias estaduais, quer de
propriedade dos Estados, quer de sua concessão.
Parágrafo único. O Fundo Ferroviário Nacional
será constituído:
a) pelo produto do imposto único federal,
criado pelo Decreto-lei número 2.615, de 21 de
setembro de 1940, no que se refere aos itens II, III,
IV e V do art. 6º do citado Decreto-lei;
b) pelo produto das taxas de melhoramentos
instituídas pelo Decreto lei nº 7.632, de 12 de junho
de 1945;
c) pelo produto do imposto único, sôbre
minerais do País a energia elétrica, na forma do
disposto no art. 15, item III, e § 2º do mesmo artigo,
da Constituição Federal, conforme regulamentação a
ser baixada pelo Govêrno Federal;
d) pelo produto do imposto sobre carvão de
pedra estrangeiro importado, o qual passará a Cr$
20,00 (vinte cruzeiros) por tonelada e conforme
regulamentação a ser baixada pelo Governo Federal;
e) pelo produto da Contribuição de Melhoria
relativa as estradas de ferro;
J) pelas dotações que lhe forem atribuídas no
orçamento geral da República.
Art. 2º Os recursos provenientes das fontes a
que se refere o artigo anterior serão recolhidos ao
Banco do Brasil, em conta especial, sob a
denominação de "Fundo Ferroviário Nacional" à
ordem e disposição do Departamento Nacional de
Estradas de Ferro.
Art. 3º Dentro de 90 dias de expedição desta
Lei, será baixado o regulamento que dispõe sôbre o
modo de aplicação e constituição do "Fundo
Ferroviário Nacional".
Art.
4º
Do
total
da
arrecadação
proveniente
da
letra
b
do
art.
2º
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40% constituem receita do D.N.E.F.; 48% serão
atribuídos aos Estados e 12% a êstes, para
distribuição com seus Municípios, observado o
seguinte critério:
20% relativamente às superfícies;
20% relativamente às populações
60% relativamente à produção de minerais e
energia elétrica constante da letra b do art. 1º.
§ 1º Os Estados e seus respectivos
Municípios, que não puderem instalar ou manter
serviços ferroviários próprios, terão as suas cotas
aplicadas na rêde estadual pelo D.N.E.F., sem
prejuízo da cota federal que lhe for destinada.
§ 2º A entrega de cotas aos Estados e
Municípios depende da apresentação ao D.N.E.F.,
dos planos de obras e serviços a serem executados
e de sua aprovação, tendo em vista a eficiência do
seu emprêgo e a subordinação dos planos às
normas adotadas pelo mesmo Departamento.
§ 3º Aplica-se ao Distrito Federal o dispôsto
nos parágrafos anteriores.
Art. 5º E o Poder Executivo autorizado a
promover operações de financiamento necessário
ao reaparelhamento e ampliação das estradas de
ferro nacionais, com a garantia dos recursos do
Fundo Ferroviário Nacional.
Art. 6º No uso da autorização conferida no
artigo anterior poderá o Poder Executivo:
a) emitir obrigações ferroviárias no valor
nominal de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) cada uma, a
juros de 7% ao ano, pagáveis semestralmente com
resgate anual de 10% da quantidade em circulação;
b) realizar empréstimos externos, para
aquisição do material de importação;
c) dar garantia da União a operações de
crédito dos Estados ou emprêsas particulares,
proprietários, arrendatários ou concessionários de
estradas de ferro.
Art. 7º O total dessas operações de
financiamento, constantes das letras do art. 6º, será
de
sete
bilhões
de
cruzeiros
(Cr$
7.000.000.000,00), ficará a critério do Govêrno
limite de cada uma delas. Entretanto, em qualquer
caso a sua soma não poderá exceder o valor
previsto nêste artigo.
Art. 8º valor da emissão inicial das obrigações
ferroviárias, a que se refere o art. 6º, não poderá exceder

de 50% da importância total das obrigações a serem
emitidas em 10 (dez) anos.
Parágrafo único. As emissões anuais
subseqüentes serão feitas em importâncias iguais às
das obrigações resgatadas, de sorte que, no fim de
10 (dez) anos se tenha atingido o total da emissão
prevista, sem que o valor dos títulos em circulação
possa ultrapassar o valor da emissão inicial.
Art. 9º O produto da colocação das obrigações,
emitidas em virtude desta Lei, será pôsto a disposição
do D.N.E.F. que o distribuirá pelas estradas do País,
na forma estabelecida por esta Lei.
Art. 10. É o Banco do Brasil autorizado a
colocar as obrigações ferrovias de que trata esta Lei e
a fazer adiantamentos ao Departamento Nacional de
Estradas de Ferro, sob garantia das mesmas
obrigações.
Art. 11. O Tesouro Nacional poderá adquirir na
Bolsa, sempre que a respectiva cotação estiver
abaixo do valor nominal, o número de obrigações
ferroviárias necessário ao resgate anual previsto no
art. 6º, item a.
Art. 12. Os Institutos e Caixas de
Aposentadoria e Pensões, o Instituto de Resseguros
do Brasil e as Caixas Econômicas Federais são
autorizadas a aplicar parte de suas disponibilidades
anuais na aquisição das obrigações ferroviárias e nas
operações de crédito a que se refere esta Lei.
Art. 13. As obrigações ferroviárias, em virtude
desta Lei, poderão ser dadas em garantia das
operações de crédito de que trata o art. 6º, letras a e
c.
Art. 14. A distribuição dos recursos
provenientes das operações de crédito de que trata
esta Lei, far-se-á, do seguinte modo:
a) para as estradas de propriedade da União e
dos Estados competirá ao D.N.E.F., com aprovação
do Ministério da Viação e Obras Públicas, fixar a
respectiva cota anual, dentro do plano adotado e
tendo em vista as necessidades de cada uma;
b) para as estradas de ferro de concessão ou
de emprêsas particulares, a cota anual será fixada
atendendo às rendas das taxas de que trata o artigo
1º, letra b em face das suas necessidades e das
garantias oferecidas pelos que as exploram.
Art. 15. A aplicação dos recursos de que trata o
art. 5º desta Lei terá por base o plano aprovado pelo De-
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creto-lei nº 8.894, de 24 de Janeiro de 1946,
podendo, entretanto, a juízo do Ministro da Viação e
Obras Públicas e aprovação do Presidente da
República, serem introduzidas alterações que melhor
consultem aos interesses atuais das estradas e das
zonas a que servem.
Art. 16. Nos termos do art. 6º do Decreto-lei
nº 7.632, de 12 de junho de 1945, as estradas que,
sob a responsabilidade direta hajam feito operações
de crédito ou assumido responsabilidades
contratuais com base nas referidas taxas e
garantias delas, ser-lhes-á facultado o direito de
resgatar tais operações com o produto das
importâncias que lhes forem distribuídas nos têrmos
desta Lei pelo D.N.E.F.
Art. 17. Os materiais fixo e rodante,
adquiridos pelas estradas de ferro com os recursos
resultantes das operações de credito de que trata
esta Lei, não poderão ser cedidos ou vendidos a
outro título, nem onerados de qualquer forma, salvo
em casos excepcionais, com prévia e expressa
autorização do Ministro do Fazenda, a requerimento
da Estrada, por intermédio do D.N.E.F., e com o
parecer favorável dêste.
Art. 18. É prorrogado o prazo de vinte anos,
concedido pelo Decreto-lei nº 7.632, de 12 de Junho
de 1945, para vigência da taxa de melhoramentos,
até à data do resgate final das operações de crédito
a que se refere o art. 5º desta Lei.
Art. 19. O Governo Federal poderá celebrar
ou aprovar contratos de financiamento para
execução de obras de eletrificação e de melhoria
das condições técnicas das ferrovias, baseadas na
economia resultante da aplicação do novo sistema
ou traçado, assim como para aquisição de material
rodante, fundamentadas no aumento da receita
decorrente.
Parágrafo único. Para os fins dêste artigo, o
Govêrno Federal consignará nas propostas
orçamentárias
as
dotações
indispensáveis
calculadas pela comprovação das despesas ao
antigo e novo custeio, ou pelo aumento da receita,
previsto em conseqüência da ampliação do material
rodante.
Art. 20. Será permitida, com autorização prévia
do D.N.E.F., nas ferrovias de administração direta da
União ou dos Estados, autarquias arrendadas ou de
concessão, a circulação de material rodante de
propriedade
particular
para
incorporação

posterior no patrimônio da Estrada, com o
pagamento do respectivo custo mediante desconto
até 33% da renda bruta do transporte ou resgate
integral depois de três anos, se convier à Estrada.
Art. 21. Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Senhor 1º Secretario:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 59-D, de 1948, que estabelece
normas de contabilidade para os Ministérios da
Guerra, Marinha, Aeronáutica e Estado Maior Geral,
e dá outras providências.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevado aprêço e
distinta consideração.
Rio, em 23 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretario.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 430, de 1948
Estabelece normas de contabilidade para os
Ministérios da Guerra, Marinha, Aeronáutica e
Estado Maior Gera!, e dá outras providencias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os Ministérios da Guerra, Marinha,
Aeronáutica e o Estado Maior Geral, além da
discriminação dos créditos constantes do respectivo
"Anexo do orçamento geral da União" terão
orçamento analítico para fins administrativo-militares
aprovado pelo Presidente da Republica.
Parágrafo único. As alterações do orçamento
analítico só poderão ser feitas mediante ato expresso
de Presidente da Republica.
Art. 2º Os créditos orçamentários e os
adicionais destinados aos Ministérios da Guerra,
Aeronáutica e Marinha serão automàticamente
registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos as
Diretorias de Intendência ou de Fazenda, e à Seção
Administrativa, no caso do Estado Maior Geral.
Parágrafo único. As operações de distribuição
interna, anulação e redistribuição dos créditos
observarão as formalidades legais vigentes.
Art. 3º O Ministério da Fazenda providenciará
a abertura, no Banco do Brasil S. A., de conta
especial para os Ministérios da Guerra, Ma-
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rinha, Aeronáutica e para o Estado Maior Geral na
forma da legislação vigente.
Art. 4º As quantias dos empenhos
correspondentes a material encomendado, serviço
ordenado ou executado em virtude de causas
justificadas a juízo do Ministério interessado, não
satisfeitos dentro do ano financeiro, serão
escriturados como despesa efetiva e consideradas
restos a pagar. Idêntico regime será aplicado às
despesas de obras iniciadas, mas não concluídas
no exercício do empenho.
§ 1º – As quantia porventura retiradas do
Banco do Brasil S. A. e não aplicadas no
pagamento das despesas empenhadas, que
constituírem, na forma dêste artigo, “Restos a
Pagar”, deverão ser recolhidas ao mesmo Banco,
na conta receita da União, até a data do
encerramento do exercício.
§ 2º – Diante da prova de que o material foi
recebido, o serviço executado ou a obra concluída e
aceita, e à vista das respectivas contas, registradas
pelo Tribunal de Contas, serão efetuados os
pagamentos sob o título restos a pagar, mediante
requisição dos necessários suprimentos ao Tesouro
Nacional, desde que a despesa não tenha incorrido
em prescrição quinquenal.
§ 3º – Os Ministérios da Guerra, Marinha e
Aeronáutica, ao findar o exercício e até 31 de
março, remeterão ao Tribunal de Contas e à
Contadoria Geral da República a relação das
quantias consideradas restos a pagar, nas
condições dêste artigo.
Art. 5º As atividades financeiras patrimoniais
e industriais dos Ministérios da Guerra, Marinha e
Aeronáutica, na parte não regulada por esta lei,
obedecerão às disposições legais em vigor,
concernentes à contabilidade da União.
Art. 6º Junto à Seção Administrativa do
Estado Maior Geral e às Diretorias de Intendência e
de Fazenda nos Ministérios da Guerra, Aeronáutica
e Marinha funcionará uma Contadoria Seccional,
para a organização dos balanços mensais
financeiros e patrimoniais e os respectivos balanços
anuais destinados à Contadoria Geral da República.
§ 1º – Os títulos das contas nos livros
das Contadorias Seccionais serão os do
orçamento administrativo-militar, mas os do
balanços financeiros mensais destinados à
Contadoria Geral da República discriminarão

a despesa, de acôrdo com as especificações do
orçamento geral da União.
§ 2º – Os inventários para os balanços
patrimoniais serão organizados sob o contrôle das
autoridades militares e os bens serão divididos em
duas categoriais:
I – bens de natureza exclusivamente militar
(material bélico, fortalezas, arsenais, etc.) ;
II – bens matrimoniais de outra natureza.
§ 3º – Os bens compreendidos no item I do
parágrafo anterior figurarão na escrita da Contadoria
Seccional respectiva sob o título genérico Bens
de
Defesa
Nacional
sem
substitutos
ou
discriminações.
Art. 7º É criada, com delegação da Contadoria
Geral da República, uma Contadoria Seccional junto à
Seção Administrativa do Estado Maior Geral.
Art. 8º Funcionará nos Ministérios da Guerra,
Aeronáutica, Marinha e no Estado Maior Geral, junto
as Diretorias de Intendência ou de Fazenda e à Seção
Administrativa, respectivamente, uma Delegação do
Tribunal de Contas com a função de acompanhar a
execução do orçamento pelo exame dos balanços
financeiros mensais organizados pela Contadoria
Seccional respectiva.
§ 1º – A tomada das contas financeiras será
feita pelas referidas Delegações do Tribunal de
Contas, que procederão ao exame, em cada mês, dos
comprovantes ou documentos respectivos. Qualquer
irregularidade será comunicada aos diretores de
Intendência, de Fazenda ou ao chefe da Seção
Administrativa, e, se necessário, ao Ministro
respectivo ou ao Chefe do Estado Maior Geral e ao
Tribunal de Contas.
§ 2º – Os responsáveis pelos bens de natureza
exclusivamente militar responderão pela regularidade
de seu recebimento, guarda e distribuição, perante as
autoridades militares, de acôrdo com os regulamentos
e instruções vigentes; os responsáveis pelos demais
bens prestarão suas contas à respectiva Delegação
do Tribunal de Contas.
Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10 Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário.
Tenho
a
honra
de
encaminhar
a
Vossa
Excelência,
para
os
devidos
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fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei nº 1.033-D,
de 1948 que declara feriado nacional o dia 29 de
outubro de 1948.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevado aprêço e
distinta consideração.
Rio, em 25 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 431, de 1948
Declara feriado nacional o dia 29 de outubro
de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° E declarado feriado nacional o dia 29
de outubro de 1948.
Parágrafo único. Não se descontará a nenhum
empregado ou trabalhador o salário correspondente
ao dia a que se refere êste artigo, salvo se se tratar
de serviços de interêsse público: nêsse caso se fôr
obrigatório o seu comparecimento, por fôrça da
natureza do serviço perceberá êle por aquêle dia, o
dobro do salário.
Art. 2° Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário.
Tenho a honra de transmitir a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 721-A de 1948 sancionado pelo
Sr. Presidente da República, que torna reservistas os
pilotos civis.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 23 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
Ao arquivo.
Ofícios:
Do Sr. Ministro da Guerra, agradecendo a
comunicação de haverem sido enviados à sanção os
decretos legislativos referentes à abertura dos
créditos de Cr$ 850.000,00 e 62.279,50 destinados a
atender ao pagamento das despesas com a
conclusão da Carta Geográfica do Estado de Mato
Grosso e ao pagamento das indenizações pelas
conseqüências da explosão do Depósito de Material
Bélico de Juiz de Fora. – Inteirado.
Do Sr. Presidente da Comissão Mista
de Leis Complementares, encaminhando as
Mensagens números 341-47 e 89-48 do Sr.
Presidente da República e um parecer da Comissão

Especial do Instituto da Ordem dos Advogados
Brasileiros, em aditamento ao projeto que define os
crimes contra o Estado e dá outras providências ora
em curso nesta Casa, e oriundo daquela Comissão.
– A Comissão de Constituição e Justiça.
São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 1.213, de 1948
Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto nº 21, de 1947.
Relator – Sr. Augusto Meira.
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto n° 21 de 1947 de iniciativa do Senado (fl.
anexa).
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 21
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Augusto Meira, Relator. – Waldemar Pedrosa. –
Ribeiro Gonçalves. – Cícero de Vasconcelos.
ANEXO AO PARECER Nº 1.213,
DE 1948
Redação final do Projeto nº 21, de 1947.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a
ampliar os prédios e as instalações e serviços das
escolas industriais federais estabelecidas em Belém,
Estado do Pará, em Teresina, Estado do Piauí, e em
São Luis, Estado do Maranhão, podendo despender,
na execução desta lei, a importância de Cr$
40.500.000,00 (quarenta milhões e quinhentos mil
cruzeiros), e levar a efeito a necessária operação de
crédito.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 1.214, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 398, de 1948.
Relator – Sr. Lúcio Corrêa.
O Projeto de Lei nº 398, de 1948, da
Câmara dos Deputados, dispõe que nenhum
servidor público federal, civil ou militar, inclusive
das autarquias e sociedades de economia
mista, poderá fazer parte de mais de um órgão
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de deliberação coletiva, com direito a remuneração
de qualquer natureza.
O projeto não se reveste de qualquer eiva de
inconstitucionalidade, e do seu enunciado decorre
medida altamente salutar aos interêsses da
administração federal.
A Comissão de Constituição e Justiça, opina,
assim, pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 21 de outubro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
Lucio Corrêa, Relator. – Etelvino Lins. – Filinto
Müller. – Vergmaud Wanderley. – Ferreira de
Souza. – Aloysio de Carvalho, vencido.
PARECER
Nº 1.215, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre a emenda do Projeto de Lei da Câmara n°
386, de 1948.
Relator – Sr. Ferreira de Souza.
1. O Decreto-lei nº 8.805, de 24 de janeiro de
1946, criou na Divisão de Polícia Marítima, Aérea e
de Fronteiras, do Departamento Federal de
Segurança Pública, seis inspetorias regionais, e, em
conseqüência, criou seis cargos efetivos de
inspetores regionais e seis funções gratificadas de
secretários, providenciando ainda pela criação de
sub-inspetorias. Foi, porém, instalada apenas uma –
a terceira, com sede em Salvador, Estado da Bahia.
Agora, o digno Ministro da Justiça, seguindo
uma aconselhável política de diminuição de gastos
sem desorganização dos serviços essenciais, propôs
ao Sr. Presidente da República a extinção das cinco
inspetorias não instaladas. Considera S. Ex.ª não
serem elas imprescindíveis, declarando que os cinco
inspetores ainda não puderam situar-se nas suas
verdadeiras atribuições. E o Chefe do Executivo, em
mensagem dirigida à Câmara dos Deputados, fez
seu o pedido daquele titular, provocando um projeto
de lei, que aquela Casa do Parlamento aceitou e
enviou ao Senado, onde tomou nº 396, de 1948,
2. No prazo regimental, o Senador Francisco
Gallotti ofereceu uma emenda substitutiva,
mandando extinguir, em vez de cinco, as seis
inspetorias com as sub-inspetorias correspondentes,
bem como os lugares de inspetores e de secretários
respectivos.

Não o faz, entretanto, com o mesmo fim da
iniciativa governamental, pois converte os ocupantes
dos cargos de inspetores regionais em inspetores da
Polícia Marítima, com exercício na sede da Divisão
de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras, como
funcionários superiores da repartição e visitadoras de
embarcações estranjeiras (artigo 3º). Admite,
entretanto, possam êles ser encarregados de
inspeções nos portos e areportos do País, por conta
do crédito aberto no art. 15, do citado Decreto-lei
nº 8.805 (art. 4º). E no artigo seguinte, que está
com o nº 6, quando deve ser 5º, determina a
extinção dos referidos cargos à medida que forem
vagando.
3. O projeto se impõe à aprovação do Senado.
Além de atender ao imperativo da redução de
despesas, extingue repartições desnecessárias, as
quais criadas há mais de dois anos, ainda não foram
instaladas, sem que nem o Departamento de
Segurança nem outra qualquer autoridade, nem o
público tenham pleiteado a sua instalação. Os
próprios inspetores, como diz o Sr. Ministro, não
"puderam situar-se dentro das suas verdadeiras
atribuições".
O que não se compreende bem é que,
proclamando o Ministro a desnecessidade de tais
inspetorias e conseqüentes sub-inspetorias, não
tenha propôsto a extinção das seis, mas somente
das cinco não instaladas. Nêste ponto procedem os
artigos 1º e 2º da emenda substitutiva.
4. Inconstitucionais, porém, são os artigos 3º,
4º e 5º, da emenda.
Com efeito.
O determinar passem os inspetores regionais
extintos a denominar-se inspetores de polícia
marítima, com exercício na sede da Divisão de
policia Marítima, Aérea e de Fronteiras, como
funcionários superiores e com funções de inspeção
nos portos e aeroportos, importa, evidentemente, na
criação de cargos. Não há conversão, nem
transferência de funcionários. Extintas as inspetorias
regionais, desaparecem logicamente os respectivos
titulares. Logo, mandá-los para outro serviço com
outro nome e funções diversas, fazendo-os
ocuparem cargos diferentes inexistentes nos quadros
atuais, significa criar novos cargos e provê-los
imediatamente.
É clara, assim, a infração do artigo 67,
§ 2º, 1ª parte, da Constituição Federal, o qual só
permite a criação de empregos em serviços existen-
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tes mediante a iniciativa do Presidente da República.
No caso, essa iniciativa só se exerceu no
tocante à extinção das Inspetorias Regionais e
empregos respectivos. Não se estendeu à
criação de seis lugares de inspetores de
Polícia Marítima, como funcionários superiores
da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de
Fronteiras.
Nem poderia estender-se, pois uma
das finalidades da iniciativa presidencial, consoante
se lê na exposição de motivos do Ministro
da Justiça, foi a de reduzir os gastos públicos,
o que não se obteria com a transformação
pretendida.
5. Inconstitucional ainda seria o artigo 4º, da
emenda, que manda sejam remunerados os
inspetores que cria pelo saldo da verba prevista no
artigo 15, do Decreto-lei nº 8.805. Este artigo trata
de dois créditos suplementares, um de Cr$
320.000,00 à Verba 1 – Pesoal, consignação I,
subconsignação 01. Pesoal Permanente, e outro de
Cr$ 42.800,00 à verba I – Pessoal, consignação III –
Vantagens, subconsignação 09 – Funções
Gratificadas, tôdas do orçamento do Ministério da
Justiça para o exercício de 1946. A natureza
orçamentária dos dois mostra terem êles
desaparecido com o encerramento do exercício para
que foram decretados.
6. Quanto ao mérito, já ficou visto serem
desnecessários as tais inspetorias regionais. E
desnecessários também são os seis novos
inspetores da Polícia Marítima, Aérea e de
Fronteiras. Não lhes propôs a criação o Govêrno. E
a própria emenda o confessa quando no artigo
5º, lhes determina a extinção, à medida
que vagarem. Evidente tratar-se de cargos para
homens.
7. Aprovados os artigos 1º e 2º da emenda,
não há razão para o artigo 3º, do projeto.
Por essas razões, a Comissão de
Constituição e Justiça opina pela aprovação do
projeto, substituídos os artigos 1º e 2º pelos artigos
1º e 2º da emenda substitutiva, ficando em
conseqüência, eliminado o artigo 3º.
b) pela rejeição dos artigos 3º, 4º e 5º da
emenda substitutiva, mantidos os artigos 4º e 5º do
projeto.
Sala das Comissões, em 21 de outubro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente, vencido.
– Ferreira de Souza, Relator. – Etelvino Lins. –
Vergniaud Wanderley. – Aloysio de Carvalho. – Lúcio-

Corrêa. – Filinto Müller, vencido.
As razões oferecidas pelo Poder Executivo
não me convecem de conveniência de supressão
das inspetorias regionais de Polícia Marítima e de
Trânsito.
PARECER
Nº 1.216, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 302, de 1948.
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.
Para atender a Mensagem do Senhor
Presidente da República, acompanhada de
anteprojeto e exposição de motivos dos Ministérios
da Guerra e da Fazenda, a Câmara dos Deputados
aprovou, o Projeto de Lei número 248-B, de 1948,
que autoriza a abertura pelo Ministério da Guerra, do
crédito especial de Cr$ 1.189.000,00, para as
despesas com a confecção de medalhas de guerra e
da cruz de combate, conferidas a oficiais, sargentos
e civis.
Tendo em vista o alto espírito de patriotismo e
o sentimento da justiça que inspiram a distribuição
dessas condecorações, aos que a mereceram,
bravura e coragem, e nada ocorrendo contra o
aspecto constitucional de Projeto, opinamos pela
sua aprovação.
Sala das Comissões, em 23 de setembro de
1948. Attilio Vivacqua, Presidente. – Waldemar
Pedrosa, Relator. – Ferreira de Souza. – Augusto
Meira.
–
Aloysio
de
Carvalho,
pela
constitucionalidade. – Olavo Oliveira. – Lúcio
Corrêa. – Filinto Müller. – Arthur Santos.
PARECER
Nº 1.217, de 1948
Da Comissão de Finanças sobre o Projeto de
Lei da Câmara número 302-48.
Relator: Sr. Ismar de Góes.
Pelo presente projeto é o Poder Executivo,
pelo Ministério da Guerra, autorizado a abrir o
crédito especial de Cr$ 1.189.000,00 (um milhão
cento e oitenta e nove mil cruzeiros), para atender
às despesas com a confecção de medalhas de
guerra e de cruz de combate, conferidas a oficiais,
sargentos e civis.
Dentro
do
Regulamento
militar,
essas
condecorações
são
atribuídas
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aos que prestaram à Pátria seus valiosos serviços.
Dada a natureza da despesa esta Comissão
nada tem a aduzir em contrário, à aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 19 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Ismar de Góes,
Relator. – Andrade Ramos. – Santos Neves. – José
Americo. – Durval Cruz. – Apolônio Sales.
PARECER
Nº 1.218, de 1948
Da Comissão de Fôrças Armadas, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 1948.
Relator: Sr. Ernesto Dornelles.
Os Decretos-leis ns. 1.713, de 28 de outubro
de 1939, e 3.940, de 16 de dezembro de 1941, em
seus artigos 201 e 66, respectivamente, regulam a
aposentadoria de funcionários civis e reforma de
militar quando, em qualquer dos casos, foram
julgados inválidos por sofrerem de moléstias ali
especificadas.
Posteriormente, pelo Decreto-lei nº 9.513, de
25 de julho de 1946, apenas aos funcionários civis
aposentados naquelas condições, foi concedida
isenção da tributação do impôsto de renda.
Procura-se agora corrigir essa desigualdade
de tratamento, extendendo-se aos militares os
mesmos benefícios.
Como se vê, consubstancia o projeto em
estudo, medida de inteira justiça e equidade, pelo
que é merecedor de aprovação.
Sala das Comissões, em 20 de .setembro de
1948. – Pinto Aleixo, Presidente. – Ernesto
Dornelles, Relator. – Salgado Filho. – Alfredo
Nasser. – Severiano Nunes.
PARECER
Nº 1.219, de 1948
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 110-48.
Relator: Sr. Ismar de Góes.
Pelo projeto em estudo, procura-se estender
aos militares, quando reformados por incapacidade
física, atacado de tuberculose ativa, alienação
mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra ou
paralisia, os benefícios concedidos pelo Decreto-lei
nº 9.513, de 25 de julho de 1946 aos funcionários

civis aposentados nas mesmas condições,
isentando da tributação do impôsto de renda as
importâncias relativas aos seus proventos.
Medida humanitária e justa vem corrigir uma
desigualdade de tratamento existente.
Esta Comissão é de parecer seja o projeto
aprovado.
Sala das Comissões, em 19 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Ismar de Góes,
Relator. – Andrade Ramos. – Santos Neves. – José
Américo. – Durval Cruz. – Apolônio Sales. – Alfredo
Neves.
PARECER
Nº 1.220, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
105, de 1948.
Relator: Sr. Augusto Meira.
A Comissão submete ao Senado a redação
final do Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 1948
(fls. anexas).
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 25
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Augusto Meira, Relator. – Ribeiro
Gonçalves. – Waldemar Pedrosa. – Cícero de
Vasconcelos.
ANEXO AO PARECER Nº 1.220
DE 1948.
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
105, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – São feitas as seguintes modificações
na Lei nº 209 de 2 de janeiro de 1948:
I – O parágrafo único do artigo 1º é substituído
por este:
Parágrafo único – Se o devedor especializar
bens imóveis em garantia real, cujo valor exceda em
mais de 30% (trinta por cento) o total da dívida,
esta será paga dentro de doze (12) anos, em
prestações iguais, exigíveis a partir de 31 de
dezembro de 1949, ao juro da tabela, e, como
consequência disso, ficará liberado o rebanho dado
em penhor.
II – Ao art. 9º acrescente-se a seguinte letra:
"c) – os bens não especializados em garantia
real, na forma do parágrafo único do art. 1º".
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III – Ao art. 18 acrescente-se o seguinte
parágrafo:
Parágrafo único – A falta dos animais
apenhados, desde que não dolosa, não impedirá
que o devedor pecuarista goze dos benefícios desta
lei, uma vez que ofereça garantia em bens imóveis,
na forma do parágrafo único do art. 1º.
Art. 2º – E revigorado por sessenta dias, a
partir da publicação desta lei, o prazo a que se
refere o art. 22, da mencionada Lei nº 209.
Parágrafo único – Os devedores que hajam
renunciado os favores da Lei nº 209, citada, poderão
requerer, dentro de sessenta dias, seja a renúncia
cancelada, a fim de lhes serem aplicáveis as
disposições anteriores.
Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 1.221, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
168, de 1948.
Relator: Sr. Augusto Meira.
A Comissão submete ao Senado a redação
final do Projeto de Lei da Câmara nº 168, de 1948
(fls. anexa).
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 21
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Augusto Meira, Relator. – Waldemar
Pedrosa. – Cícero de Vasconcelos.
ANEXO AO PARECER Nº 1.221
DE 1948
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
168, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – E' o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Fazenda, um crédito
especial de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de
cruzeiros), para o financiamento da borracha que
exceder o consumo nacional, inclusive os tipos
maniçoba e mangabeira, relativos À safra de 19471948.
Art. 2º – Essa importância será entregue ao
Banco de Crédito da Borracha S. A., global
ou parceladamente, na medida das suas necessi-

dades, e compreender-se-á na quota constitucional
do plano de Valorização Econômica da Amazônia,
correspondente ao ano de 1949.
Art. 3º – Uma vez nivelados a produção e o
consumo interno, e liquidados os excedentes da
borracha, assim financiados, o Banco de Crédito da
Borracha S. A. restituirá ao Tesouro Nacional a
importância recebida para ser creditada ao
fundo do Plano de Valorização Econômica da
Amazônia.
Art. 4º – Nessa restituição, poderá o Banco
deduzir as quantias correspondentes:
I – à diferença entre o prêço por que
houver
comprado
a
borracha
e
o
da
venda efetuada na concorrência do mercado
internacional;
II – ao valor das quebras e das despesas de
armazenagem, seguros carretos, e outras a que
houver dado lugar a compra e manutenção dos
estoques excedentes do consumo nacional, até o
seu final escoamento;
III
–
às
diminuições
acusadas
no
prêço da borracha em estoque, na data em
que o produto tiver o seu comércio interno
liberado, caso o prêço dêle no mercado
livre seja inferior àquele pelo qual o Banco o pode
vender.
Art. 5º – Esta entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Acham-se
em
pauta
para
receber
emendas perante a Mesa nas duas próximas
sessões os Projetos de Leis da Câmara ns. 419,
420, 421, 422, 423, 424, 425, 426 e 427, todos de
1948.
Vai ser lido um requerimento que se encontra
sôbre a mesa.
REQUERIMENTO
Nº 166, de 1948
Nos têrmos dos arts. 157 e 158
do
Regimento,
requeremos
urgência
para a discussão e votação do Projeto de
Lei da Câmara dos Deputados número 431, que
declara feriado nacional o dia 29 de outubro de
1948.
Sala das Sessões, em 25 de outubro de 1948.
– Ivo de Aquino. – Ferreira de Souza. – Sá Tinoco. –
Alfredo Neves. – Waldemar Pedrosa. – Georgino
Avelino. – Dario Cardoso. – Andrade Ramos. –
Novais Filho. – Henrique de Novaes. – José
Américo. – Hamilton Nogueira.
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– Adalberto Ribeiro. – Joaquim Pires. – Olavo
Oliveira. – Evandro Vianna. – Plínio Pompeu. –
Roberto Glasser. – Durval Cruz.
O SR. PRESIDENTE: – O requerimento de
urgência que acaba de ser lido, de conformidade
com o que dispõe o Regimento, ficará sobre a mesa
durante o prazo de 48 horas.
Tem a palavra o Sr. Senador Waldemar
Pedrosa, primeiro orador inscrito.
O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Sr.
Presidente, embora os árduos trabalhos que
assoberbam o Senado, na multiplicidade dos
projetos legislativos da maior relevância para a
Nação, o silêncio me constrangeria o espírito e o
coração, se eu não evocasse, agora, neste recinto, a
data ontem transcorrida, que comemora o
centenário da cidade de Manáus.
Manáus tem origem e história simples como
outros núcleos urbanos brasileiros. Nasceu no
período colonial, como aglomerado que se foi
constituindo e desenvolvendo com o gentio, da terra
e os colonos portugueses, à sombra protetora de
uma casa forte. Quando os portugueses, realizando
a política imperial de ampliar o espaço, em direção
ao oeste, atingiram a região amazônica, cuidaram
logo
de
levantar
naquela
interlândia
estabelecimentos militares que servissem de
garantia aos sertanistas que penetraram o interior da
região e valessem, posteriormente, para evitar a
atitude de outros povos que ambicionavam e
cobiçavam o domínio do imenso vale amazônico.
E assim, enquanto as ordens religiosas,
notadamente, os Carmelitas e os Franciscanos de
Santo Antônio, se entregavam à faina da
domesticação e catequese dos gentios, as
autoridades, no firme propósito de executar os
planos da política imperial, levantavam fortins e
outros estabelecimentos militares.
Um dêsses fortins foi o de São José da Barra
do Rio Negro, erguido em 1669, pelo capitão
Francisco da Mota Falcão, velho soldado lusitano,
experimentado nos entreveros com o gentio
rebelado e no assedio a intrusos estrangeiros. E eis
que à sombra daquela casa forte, índios das tribus
dos manáus, barés, banibas e passés, com o
.andar do tempo, se foram fixando nos
seus arredores e cercanias, dando origem
ao povoado que passou a ser conhecido sob o nome
de "Logar da Barra", pela circunstância de ficar

perto da barra do Rio Negro. Pela sua importância e
situação, pressentidas por mais de uma autoridade
portuguêsa, mereceu o "lugar da Barra" a
preferência do governador Manuel da Gama Lôbo
D'Almeida para sede da administração da Capitania
de São José do Rio Negro, em março de 1792,
transferida de Barcelos que era a sede oficial; mas,
por ato régio de 3 de agôsto de 1798 voltou Barcelos
a ser o centro da administração da Capitania, que a
29 de março de 1808 retornou definitivamente ao
"Lugar da Barra" ante as reflexões apresentadas à
Corôa Portuguêsa.
O decorrer dêstes acontecimentos marcaram
o início da experiência democrático-liberal no País.
Lugar da Barra teve nêstes uma participação
memorável. Todos os sucessos que agitavam a
amazônia encontraram éco entre os seus
habitantes, que deram provas cabais de seus
sentimentos cívicos, principalmente nas lutas pelo
ideal autonomista, senão, também, na cooperação
com as autoridades paraenses, na defesa da ordem
pública alterada no drama sangrento da cabanagem.
Com o volutear e a erosão do tempo, Fortaleza foi
se desmoronando, caindo em ruínas até
desaparecer completamente.
Em 25 de junho de 1893, em consequência da
reforma administrativa realizada para a execução do
Código do Processo Criminal do Império, o "Lugar
da Barra", foi elevado à categoria de Vila, com o
nome de Manáus, sede da Comarca do Alto
Amazonas, então criada.
Por Lei nº 147, de 24 de outubro de 1848, da
Assembléia Provincial Paraense, foi a vila de
Manáus elevada à categoria de cidade, passando a
denominar-se Cidade da Barra, e, em 1856, por Lei
nº 68 de 4 de setembro, da Assembléia da Província
do Amazonas, de iniciativa do Deputado João Inácio
Rodrigues do Carmo, foi mudado o nome de Cidade
da Barra para Manáus.
Foi com o advento do regime republicano que
Manáus entrou na fase do seu desenvolvimento e
progresso.
Em
1865
era
ainda
um
núcleo
de
2.080
moradores;
em
1891
somava
uma população de cêrca de 20.000 almas;
duas decadas após, passava do dôbro e,
hoje,
conta
uma
população
maior
de
100.000 habitantes. Dispõe de porto excelente,
com um sistema de flutuantes – maravilha-
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da engenharia inglesa – que permite que
as cargas e descargas por meio de fios
aéreos, dos armazéns para os navios, destes para
aqueles.
Possui edifícios notáveis, como o Teatro
Amazonas, o Palácio da Justiça, o Palácio Rio
Negro, sede do Governo, o Palácio Rio Branco, sede
da Secretaria do Estado, o Palácio da Saúde
Pública, o Colégio Estadual, o Instituto de Educação,
o Instituto Benjamin Constant, o Colégio D. Bosco, o
Colégio de Sta, Dorotéia, a Alfândega, a Associação
Comercial, o Quartel da Fôrça Policial, a
Penitenciária...
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª
dá licença para um aparte? (Assentimento do
orador). Não esqueça a Biblioteca Pública, que, há
três anos, sofreu grande incêndio, no qual se
perderam preciosas coleções como poucas
bibliotecas do mundo possuirão. E lembro V. Ex.ª
que, comemorando com um fato concreto a
data
do
centenário
de
Manáus,
poderia
o Senado incluir no orçamento para 1949, uma
verba
que
permitisse
à
biblioteca
de
Manáus recuperar algo do que perdeu nesse
incêndio.
O SR. WALDEMAR PEDROSA: – Muito
agradecido ao generoso auxílio de V. Ex.ª.
...ruas e avenidas largas e pavimentadas a
asfalto ou paralelepípedos, lindos jardins e
aprasíveis logradouros públicos.
Há ali uma vida intelectual intensa, onde
explandem belas inteligências, com uma Academia
Amazonense de Letras e um Instituto Geográfico e
Histórico.
Quatro jornais de grande tiragem, dentro de
uma ética que honra a imprensa do País, circulam,
redigidas por penas de maestria: o decâno "Jornal do
Comércio", dos "Diário Associados"; "O Jornal" e o
"Diário da Tarde", de propriedade da Empresa
Archer Pinto & Cia., e "A Tarde" de propriedade e
direção
de
Aristophano
Antony,
jornalista
primoroso e membro da Academia Amazonense de
Letras.
Possue uma Faculdade de Direito, uma Escola
de Comércio e 19 grupos escolares.
É sede de um Bispado. A cidade tem
um serviço de bondes e iluminação elétrica,
que já foi um dos melhores do Pais. Situada
à
margem
esquerda,
Manáus
debruça-se
sôbre as águas do Rio Negro, cerca de 18 qui-

lômetros de sua foz, a uma altitude de 26 metros
sôbre o nível do mar:
Sob clima tropical, com uma temperatura
amenizada por brizas constantes, Manaus pode ser
considerada salubérrima.
Dois grandes templos dominam a perspectiva
da cidade e atestam o sentimento de estarmos mais
próximos de Deus.
É como se estivesse na nave da catedral
daquela natureza magestosa, sob a cariatede de um
céu azul e escampo, que dobro os joelhos sôbre a
terra abençoada e, espiritualmente, comungo as
litanias que se evolam para o regaço do Criador, por
que continue a vê-la pelos destinos do seu povo
heróico e generoso. E finda a ascêse espiritual, ergome para requerer a V. Ex.ª, Sr. Presidente, e ao
Senado consintam na inscrição em Ata de um voto
de regozijo com o povo amazonense pela efeméride
do centenário da cidade de Manáus, cujos braços
trabalham sol a sol, lábios, murmuros, cantam em
surdina preces a Deus, corações isócronos pulsam
pela perenidade, pelo progresso, pela glória do
Brasil, na sua ascenção, lenta mas inelutável, a
caminho da hegemonia do continente americano.
(Muito bem; muito bem! Palmas O orador é
cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. SÁ TINOCO (pela ordem): – Sr.
Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte a Casa sôbre
se concede dispensa do interstício regimental a fim
de que o Projeto de Lei da câmara nº 302; de 1948,
abrindo crédito para despesas com a confecção de
medalhas, possa figurar na Ordem do Dia da
próxima, sessão.
O SR. PRESIDENTE: – O Senador Sá Tinoco
requer dispensa de interstício para que o Projeto de
Lei da Câmara nº 302, de 1948, seja incluído na
Ordem do Dia da sessão de amanhã.
Os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Tem a palavra o Senador Salgado Filho,
segundo orador inscrito.
O SR. SALGADO FILHO (*): – Sr. Presidente,
no dia 23 teve início a “Semana da Asa”, cuja
finalidade é rememorar feitos da aviação brasi__________________
(*) Não foi revisto pelo, orador.
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leira na paz e na guerra. As comemorações visam
realçar a data gloriosa em que o saudoso patrício
Santos Dumont assombrou o mundo com o seu
maravilhoso invento. Através delas, não só
homenageamos nossos pilotos civis e militares,
como o ilustre brasileiro que legou à técnica aviatória
a profundeza dos conhecimentos, que, como está
ocorrendo, servem ao mundo na paz, embora, contra
suas previsões, sejam tão largamente utilizados na
guerra.
O Senado Federal não pode permanecer
indiferente a fatos que tão de perto dizem respeito à
história da aviação em nossa terra, sobretudo
quando se cogita de enaltecer o heroísmo dos que
partiram para não mais voltar.
A aviação na paz revela o estoicismo de nossa
gente. Nossos bravos aviadores improvisavam
campos de pouso que descobriam do ar e nêles
aterrisavam de qualquer maneira, apesar do terreno
inadequado
fazendo
pasmar
a
quantos
presenciavam a façanha sem poderem compreender
pudessem chegar ao solo sem pista adequada.
Como exemplo, basta lembrar o Correio Aéreo
Nacional, imaginado pelo ilustre aviador militar,
Tenente-Brigadeiro Eduardo Gomes, que encontrou
no General Leite de Castro, então Ministro da
Guerra, eficiente apôio para levar avante o
empreendimento, mesmo em aviões cuja utilização
constituia verdadeira temeridade, principalmente
nêles penetrar, sem um serviço em terra no qual se
pudesse apoiar. Apraz-me relembrar o nome do
então Ministro da Guerra, Gal. Leite de Castro e o
faço com grande admiração, por haver sido um
militar, cuja lealdade, conhecimentos, bravura e
espírito militar, a história do Exército brasileiro há de
celebrar, mòrmente quando de sua passagem pelo
Ministério da Guerra, sujeito ao entrechoque das
opiniões dispares a seu respeito. Êle, porém,
mediante a realidade dos fatos, soube. demonstrar
quão injustos eram aquêles que, numa missão de
confiança, o supuseram capaz de trair os que
votavam justo e merecido aprêço à sua lealdade.
O brigadeiro Eduardo Gomes, por sua vez,
possuidor das mesmas qualidades, merece, de todos
nós, brasileiros, a mais profunda admiração, como
homem de caráter, cuja operosidade e pureza de
sentimentos se têm revelado em tôdas as fases de
sua carreira.

A sua vida é realmente feita de entusiamo e
denodo; seus exemplos...
O SR. JOAQUIM PIRES: – Muito bem;
apoiado.
O SR. SALGADO FILHO: – ... edificantes
servem de estímulo à nossa mocidade, tal o
desassombro evidenciado em tôda a vida, cheia de
predicados de soldado e de cidadão.
Quando, em 1941, pelo Ministro da
Aeronáutica, escolhido para ocupar o posto da maior
responsabilidade na vida nacional, não faltou quem
se insurgisse e censurasse a boa fé do ministro.
Entretanto, a palavra autorizada do então Presidente
da República em resposta sincera e real, consolidou
a confiança depositada nêsse homem de vida
ilibada, cheio de méritos perante os seus
concidadãos e que, sem medir sacrifícios, sem
atender a interêsses soube, em todas as fases de
sua existência, desde cadete até brigadeiro, fazer-se
respeitar, pelo exemplo de dignidade e bravura.
O SR. PINTO ALEIXO: – V. Ex.ª me permite
um aparte?
O SR. SALGADO FILHO: – Com todo o
prazer.
O SR. PINTO ALEIXO: – Dir-se-ia que a
linguagem de V. Ex.ª antecipa a voz da história. O
General Leite de Castro foi realmente um grande
ministro do tempo em que exerceu êsse cargo, como
o Brigadeiro Eduardo Gomes foi grande aviador, a
serviço de uma causa da qual resultaram benefícios
extraordinários para a Aeronáutica – correio aéreo –
que êle estimulou com entusiasmo de verdadeiro
crente, proporcionando ao Brasil a enorme
reserva de pilotos que hoje sobrevoam nosso
território em tôdas as direções, mantidos em perfeita
forma.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Realmente, o Correio Aéreo é uma das belas
páginas da aeronáutica brasileira.
O SR. SALGADO FILHO: – Senhor
Presidente, estou convicto de que, ao ocupar a
atenção do Senado, faço ouvir a voz da verdade e da
sinceridade que sempre caracterizou os atos da
minha vida pública e particular. Eis porque agradeço
ao ilustre Senador pela Bahia, General Pinto
Aleixo, a confirmação do que acabava de
enunciar. Quero, também, externar a minha
gratidão ao não menos ilustre amigo, igualmente Se-
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nador pela Bahia, Sr. Aloysio de , Carvalho, cujos
testemunhos servem de confirmação às minhas
assertivas.
Sr. Presidente, hoje, quando a aeronáutica
passou da ação de contato para ação técnica,
devemos tributar merecidos louvores aos que
enfretaram os primórdios da nossa aviação – essa
pléidade de rapazes que dedicaram ao Correio
Aéreo todo esforço e todo amor.
Passando da paz para a guerra, não é licito
esquecer os que combateram com técnica admirável,
defrontando inimigo poderoso, e, nos ares da Itália,
dignificaram a nacionalidade, elevando às alturas da
glória e impondo ao reconhecimento do mundo o
pavilhão brasileiro que custodiavam.
Cabe mencionar, com iguais expressões, as
nossas forças de terra que tendo altíssimas tradições
a zelar souberam, do mesmo passo tornar-se dignas
da Pátria extremecida,
Vários dêsses rapazes que tão bem se
conduziram, não podem mais proporcionar à
Aeronáutica os ensinamentos de que tanto
necessita; muitos já se encontram na reserva,
inclusive o Coronel Nero Moura, que, só obteve o
galão a que fazia jús pela sua bravura, porque o
Congresso Nacional conferiu graduação superior aos
oficiais transferidos para a reserva.
Com espanto, verificamos que oficiais como o
major Joel Miranda, cujo avião foi abatido nos ares
da Europa, só conseguem atingir outras patentes
pelo critério da antiguidade.
Quanto é doloroso constatar êstes fatos, Sr.
Presidente.
Posteriormente, as medalhas instituídas para
galardoar os bravos que enfrentaram o inimigo
terrível foram distribuídas por aquêles que apenas
colaboraram sem sair do País, sem defrontar o
perigo, sem arriscar a vida.
Impossível Sr. Presidente estabelecer parte de
entre os que arrostaram com todos os perigos nos
céus da Europa e outros que apenas elaboraram –
ou se diz elaboraram – nos gabinetes técnicos, os
planos que os primeiros teriam de executar com
bravura, estoicismo e técnica admirável, lá, bem
longe, muito para além das nossas fronteiras
elevando à glória o nome do Brasil.
Aos que foram e não voltaram, o nosso preito
de saudade, a nossa sentida homenagem de
brasileiros, que sabemos tributar aos nossos patri-

cios, mesmo depois de mortos, todo acatamento,
admiração e palpitante reconhecimento.
Eis porque, Sr. Presidente, neste instante de
evocação, na semana da Aviação, relembro os
bravos que se foram para não mais voltar,
sacrificados em holocausto à Pátria. A esses, tôda a
minha admiração, todo o meu fervor patriótico.
E praza aos céus que todos os que se
encontram, ainda, no serviço ativo da Fôrça Aérea
Brasileira perseverem no exemplo dos que
defenderam, longe da Pátria estremecida, os direitos
pelos quais ela entrara na peleja.
Estas as palavras que deseja pronunciar a
propósito do 23 do outubro, inicio da Semana da
Aviação. (Palmas).
Aproveito o ensejo de estar na tribuna, Sr.
Presidente, para ocupar-me de outro caso – o da
ponte internacional de Uruguaiana.
Sabe o Senado, que já fiz dois ou três
discursos relativos à regulamentação do tráfego por
essa ponte. De cada vez que, em minhas viagens,
chego ao município fronteiriço do Rio Grande do Sul,
sinto necessidade de voltar ao assunto, de repisar
argumentos, implorando tal regulamentação, porque
a nossa situação perante a República vizinha e
amiga é verdadeiramente constrangedora.
Pasando-se a ponte internacional de
Uruguaiana à noite, observa-se de um lado, feérica
iluminação; do outro, nem um poste aceso, quase
todos os combustores quebrados. Para a limpeza, a
cargo do Govêrno federal, é necessário que a
Prefeitura de Uruguaiana busque no fundo de seus
minguados recursos. Isto quanto à mais elementar
limpeza, já que os consertos, em virtude de acidente
ocasionais, não os pode atender. Os combustores
não se acendem apenas por estarem quebrados;
também pela falta de pagamento do Govêrno federal
ao fornecedor de iluminação. Mais de sessenta e
sete mil cruzeiros são devidos. O fornecedor, há
mais de um ano sem receber, houve por bem cortar
a luz, o que representa grande humilhação, sério
vexame para os brasileiros, que vêm, de um lado,
tudo risonho e bem conservado e, de outro, tudo
abandonado.
As considerações que venho expendendo,
Sr. Presidente, suscitaram nas palavras de
ilustre representante do meu Estado na Câmara
dos
Deputados,
que
fêz
vaga
alusão,
sem concretizar – talvez por desconhecimen-
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to – ao que se passa com a farinha de trigo no Rio
Grande do Sul.
O SR. PRESIDENTE: – (Fazendo soar os
tímpanos): – Permita-me o nobre orador observar-lhe
que está esgotada a hora do expediente.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – (pela
ordem): – Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte
a Casa sôbre se consente na prorrogação, por trinta
minutos, da hora do expediente, a fim de que o nobre
orador termine o seu discurso.
O SR. PRESIDENTE: – A Casa acaba de
ouvir o requerimento formulado pelo Senador
Ernesto Dornelles.
Os Senhores que concordam com a
prorrogação
solicitada
queiram
permanecer
sentados. (Pausa).
Está concedida,
Continua com a palavra o Senador Salgado
Filho.
O SR. SALGADO FILHO: – Senhor
Presidente, agradeço ao meu nobre colega de
representação, Senador Ernesto Dornelles, o pedido
de prorrogação da hora do expediente e ao Senado
seu assentimento.
Como
dizia,
Sr.
Presidente,
ilustre
representante do Rio Grande do Sul na Câmara dos
Deputados em seu telegrama de Uruguaiana, em
que se diz que marinheiros ou transportadores de
farinha de trigo de Libras para Uruguaina haviam
sido chamados pelo Govêrno Argentino para
combinar assunto que ignoro, mas que o nobre
Deputado acredita versar sôbre o meio de fortalecer
o "dumping", daquele Govêrno, no sentido de evitar a
produção do trigo brasileiro. Em sua narrativa
envolve o nome de um vereador petebista, grande
defensor daqueles humildes que atravessam a ponte
como formigas, conforme já tive ocasião de dizer ao
Senado. A proteção que lhes dispensa não é quanto
aos interesses, mas quando presos quando se
pretende
humilhá-los.
Êsse
moço
cheio
de
entusiasmo
e
patriotismo,
atravessa
fronteiras
e vai disputar a liberdade dos nossos concidadãos.
De uma feita, êle, com seus amigos chegou a
proibir a travessia da ponte enquanto não foram
soltos, do outro lado, brasileiros e brasileiras presos
por terem trazido mais de um quilo de farinha de
trigo.
Felizmente, o nobre Deputado pelo Rio
Grande do Sul não acoima êsse Vereador de outro
fato senão o de defensor dos humildes. Segundo diz

o telegrama argentino, convidado para, com os
farinheiros, confabular sôbre o assunto, não
compareceu à entrevista.
Sr. Presidente, sejamos sinceros em nossas
afirmativas, digamos a verdade. A culpa não é do
Govêrno Platino e, sim, do Brasileiro, que legaliza o
contrabando nas fronteiras riograndenses, cobrando,
sem a indispensável guia de importação,
direitos quatro vêzes superiores aos legalmente
autorizados. O Estadual, por sua vez, seguindo
as pegadas do Federal, cobra taxas três vêzes
maiores.
A Argentina, visando a solucionar a
irregularidade, já nos enviou uma comissão
encarregada de entrar em entendimentos sôbre a
regulamentação do trânsito da farinha de trigo.
Regressaram
seus
componentes,
entretanto,
sem conseguir o objetivo e penso eu, sem
estabelecer normas para a importação do produto
pelo Brasil.
Tenho ciência de que o Govêrno Argentino
está pronto a fornecer as cotas solicitadas pelo
brasileiro, desde que seja evitado o contrabando.
No entanto, há quem diga e murmure,
em
todo
o
território
gaúcho,
que
as
autoridades aduaneiras também percebem seu
quinhão nêsse avanço da legalização do
contrabando.
A ocorrência faz-me lembrar fato ocorrido com
um delegado de polícia ao tempo do Govêrno
Campos Sales. Mandava jogar, todos os dias cinco
cruzeiros no "bicho" que ia dar e, a tarde,
encarregava seu ordenança de receber a
miportância ganha. (Riso). Estranhando o
ordenança que todos os dias seu superior acertasse,
foi adicionando àquela quantia a princípio um
cruzeiro, depois maior soma, a tal ponto que o
bicheiro se atemorizou e mandou dizer ao delegado
não ser mais possível aceitar o jogo. O contrato era
daquela autoridade ganhar, todos os dias, cinco
cruzeiros no bicho que desse. No entanto, a quantia
jogada já atingia a cinquenta cruzeiros e êle não
mais podia suportar jogo tão avultado.
A explicação era claríssima: o ordenança,
na "sorte" do delegado, aumentava a
,fiado
importância e locupletava-se com a desonestidade.
O fato é conhecidíssimo no Rio de Janeiro.
Agora, segundo se murmurava no Rio de
Grande do Sul os delegados aduaneiros,
prevalecendo-se da circunstância de cobrar
o Govêrno Federal quatro vêzes o imposto devido
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pela importação ilícita, e o Estadual três vêzes
também vão tirando o seu quinhão e participando
dos lucros, advindos do contrabando.
A Argentina faz muito bem em refrear a
irregularidade. Sérios conflitos têm ocorrido na
fronteira, com perda de vidas de patrícios nossos
atacados pela polícia, ao tentarem passar
contrabando de farinha de trigo. Do lado brasileiro,
porém, o contrabando é recebido de braços abertos
e as autoridades cobram ilícita, ilegal e
desonestamente o impôsto, como se a mercadoria
tivesse sido importada de acôrdo com as
disposições legais.
O que se quer, é criar animosidade com o
Govêrno do pais vizinho, sem se lembrar de que não
é possível haver separação entre duas nações
amigas, que gozam das mais estreitas, legítimas
e
cordiais
relações.
O
patriotismo
dos
filhos da Argentina e do Brasil estão a gritar,
a estigmatizar ser êle prejudicial às nossas
relações, à nossa felicidade e à nossa amizade
continental.
Procura-se, por todos os meios, insinuar que
nós, do Partido Trabalhista Brasileiro – que tivemos o
nosso estigmasinho – procuramos recursos para.
futura candidatura. Êste estigna não pode
prevalecer entre homens de bem. Todos nós temos o
dever de enfrentar, com realismo, estas insinuações.
Rebaixam-nos, e sobretudo, acarretam graves
consequências, estimulando a rivalidade, a
animosidade, tão prejudiciais e ambos os países.
Sr. Presidente, ignoro se o Govêrno Argentino
mandou chamar os farinheiros que transportam a
farinha de trigo pela cota de sacrifício. Veja bem o
Senado, é cota de sacrifício que o Governo
Argentino dá aos consumidores de farinha de trigo,
como no Rio Grande do Sul, damos aos
consumidores de arrôs produzido em nosso Estado e
exportado para o Distrito Federal. A cota de sacrifício
é para que seus patrícios possam comer melhor pão
com farinha mais barata. Esta cota, no entanto, da
qual nos completamos está sendo apontada como
meio de nos privar da produção dêste cereal,
justamente agora, quando ainda não conseguimos
abastecer o nosso mercado interno. Estou certo de
que, dentro em breve, muito poderemos produzir e,
também, de que o Govêrno do país amigo não
influirá no trabalho dos nossos lavradores.

O SR. ERNESTO DORNELLES: – A
Comissão Argentina a que V. Ex.ª se refere foi a
Pôrto Alegre propôr justamente a fixação da cota
para regularização da entrada da farinha de trigo
necessária .ao Brasil.
O SR. SALGADO FILHO: – Agradeço ao
nobre colega a confirmação do que disse. A
Comissão Argentina foi ao Estado do Rio Grande do
Sul, entrou em entendimentos com o seu Govêrno,
veio ao Rio de Janeiro, onde esteve em contacto
com o Executivo Federal, e voltou sem solução. No
entanto, o Govêrno do país amigo emprega todos os
esforços para conseguir resultado legitimo, legal e
honesto. Esforça-se por todos os meios para obter a
solução amigável do problema importantíssimo e de
enorme gravidade que constitui o tráfego pela ponte
internacional de Uruguaiana.
Urge regulamentarmos êsse tráfego, porque
não é admissível que cada uma das 16.000 pessoas
que por ela passam diàriamente, traga 15 quilos de
farinha da cota de sacrifício estabelecida pela
República Argentina, explorada talvez, pela ganância
de alguns que vão usufruir o lucro dêsse trabalho. O
Govêrno brasileiro não pode ficar alheio a êsses
fatos e tem de resolver o assunto, pelo caminho não
indireto, mas pelo meio licito e claro de um tratado ou
convenção, de acôrdo com os interêsses de ambos
os países e para prevenir males futuros.
Tenho como cumprido mais uma vez não só o
dever, mas a obrigação, como riograndense e
brasileiro, de clamar desta tribuna para que se
solucione êsse problema, que, amanhã, talvez seja
irremediável. As duas partes estão demonstrando o
mais acendrado desejo de solucioná-lo, confiantes
no espírito de amizade dos nossos povos, amizade
que não se pode estremecer, não só pelo Brasil e
pela Argentina de hoje, mas, sobretudo, pela
Argentina e pelo Brasil de, amanhã que jamais se
reconciliarão se houver o estigma do sangue. Ai está
o exemplo da França e da Alemanha.
Sr. Presidente, estou certo de que o honrado
Chefe da Nação dará instruções para que se
resolva de pronto o problema, por mim versado
mais de uma vez nesta tribuna sem animosidade
ou espírito partidário, senão exclusivamente
guiado
pelo
patriotismo
e
pelo
desejo
ardente de ver regulamentado, dentro da
maior cordialidade, o intercâmbio tão ne-
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cessário e indispensável entre as duas nações.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O Orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Fica sôbre a Mesa,
para os efeitos regimentais, a redação final do
Projeto de Lei da Câmara nº 168, de 1948, que abre
pelo Ministério, da Fazenda o crédito de Cr$
40.00.000,00 para financiamento do excedente do
consumo nacional de borracha.
O SR. AUGUSTO MEIRA (Pela ordem): – Sr.
Presidente, requeiro a V. Ex.! consulte a Casa sôbre
se concede dispensa de publicação do respectivo
parecer, para que a redação final do Projeto de Lei
da Câmara nº 168, de 1948, entre imediatamente em
discussão e votação.
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador
Augusto Meira requer dispensa para que a redação
final anunciada entre imediatamente em discussão.
Os Senhores Senadores que aprovam o
requerimento, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
A redação final já foi lida no expediente.
Em discussão. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, declaro a
discussão encerrada.
Os Senhores que aprovam a redação final do
Projeto de Lei da Câmara nº 168, de 1948, queiram
ficar sentados. (Pausa).
Está aprovada.
O Projeto 168 sobe à sanção.
O SR. PRESIDENTE: – Antes de entrar na
Ordem do Dia, desejo lembrar aos Senhores
Senadores que o Regimento, no art. 95, estabelece
que as matérias sujeitas a exame das Comissões e
que não obtiverem os respectivos pareceres dentro
de determinado prazo, podem ser incluídas em
Ordem
do
Dia,
independentemente
dessa
formalidade, por ato do Presidente.
Comunico, pois, ao Senado que, em
obediência a êsse dispositivo regimental, de
novembro em diante incluirei na Ordem do Dia tôdas
as proposições dos anos anteriores.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Sr. Presidente,
pedi a palavra para registrar fato de que
podem
decorrer
gravíssimas
consequências,
parecendo-me,
assim,
que
precisamos
fixar as devidas responsabilidades e res-

salvar aquelas que, porventura, venham recair sôbre
o Senado Federal.
Dispõe a Constituição Federal, no art. 74:
"Se o orçamento não tiver sido enviado à
sanção até 30 de novembro, prorrogar-se-á para o
exercício seguinte o que estiver em vigor".
Está a expirar o mês de novembro e o
orçamento da República ainda não foi enviado ao
Senado.
Sendo imprescindível a colaboração desta
Casa na feitura da lei de meios é muito provável que
o Senado, no uso das suas prerrogativas
constitucionais, não possa estudar o orçamento da
República, colaborando nos seus dispositivos legais,
dentro do prazo exíguo de 30 dias.
Desta maneira, conforme referi, é possível e
muito provável que o orçamento do ano
passado tenha de ser prorrogado para o exercício
futuro.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Isto já é
coisa antiga; há dois anos se repete. Fui eu
quem lembrou, no ano passado, tratasse o
Regimento Comum dêsse prazo, já que não há
nada em contrário e a Constituição dá, para
o orçamento, um prazo fatal. Só mesmo o
Regimento Comum pode sanar essa inconveniência
reiterada.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Aliás, a
proposta orçamentária foi para a Câmara dos
Deputados em maio do corrente ano. No ano
passado, as comissões do Senado trabalharam noite
e dia e assim mesmo, só puderam fazer trabalho de
afogadilho.
O SR. EVANDRO VIANA: – O Senador
Ferreira de Souza examinou o assunto e discursou a
respeito no ano de 1947.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Agradeço os
apartes dos eminentes colegas. Mas o fato é tanto
mais digno de comentários quanto se sabe que a
proposta de orçamento da República foi enviada à
Câmara dentro do prazo de 60 dias, contado da
instalação da sessão legislativa...
O SR. EVANDRO VIANA: – Dentro do prazo
constitucional.
O SR. ARTHUR SANTOS: – ... e o orçamento
se arrasta na Câmara há mais de 5 meses.
Só agora se cogita da sua remessa para
o Senado onde, provàvelmente, será exami-
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nado, devendo, ainda ser devolvido Câmara para
tomar conhecimento das emendas do Senado e
subir a sanção antes do dia 30 de novembro.
O SR. FERREIRA DA SOUZA: – Permitame lembrar o esfôrço que nos vai exigir, - a nós
da Comissão de Finanças. No ano passado,
ficamos de tal maneira exaustos que não nos
aguentávamos mais.
O Sr. Evandro Viana: – Exaustão
Completa. Êste ano, teremos apenas vinte a
poucos dias para o exame completo do orçamento
da República.
O Sr. Ferreira de Souza: – 0 orçamento
veio, o ano ,passado, em mecados de outubro.
Este ano, até agora, não veio e se fala em aumento de impôsto, o que não pode ser feito sem
constar do orçamento.
O Sr. Plinio Pompeu (dirigindo-se ao Sr.
Ferreira de Souza): – V. Ex.ª, no ano
passado, falou no Senado, reclamando contra
êsse procedimento. Agora teremos vinte e
poucos dias para o estudo ,do orçamento,
quando a Câmara está cuidando do mesmo desde
maio.
0 Sr. Evandro Viana (dirigindo-se ao Sr.
Ferreira de Souza): .— No ano passado V. Ex.ª
teve um grande trabalho para conseguir
relatar o orgamento, a fim de que fôsse
aumentada a receita.
O Sr. Ferreira de Souza: – Não pude
sequer elaborar por escrito 0 relatório da receita.
Tive de faze-lo verbalmente.
0 SR. ARTHUR SANTOS: — Agradeço os
apartes...
0 Sr. Salgado Filho: – E V. Ex.ª vai permitir
mais um dêste seu humilde admirador.
Acresce que, como acaba de mencionar o meu
presado amigo, nobre Senador Ferreira de
Souza, o trabalho do Senado se tornará inócuo,
porque a Câmara dos Deputados vai repelir
todas as nossas emenda por falta de tempo.
Toremos trabalho imenso em pura perda.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O fato, Sr.
Presidente, é tanto mais grave quanto no
ano passado a orçamento veto para esta
Casa em meiados de outubro e, no entretanto, as
queixas
e
reclamações
foram
inúmeras
pela exigüidade e angustia de tempo com
que
o
Senado
apreciou
a
mataria.
Este ano, estamos em fins do mês de
outubro
e
o
orgamen-

to ainda não foi ao plenário da Câmara dos Deputados,
para votação final.
Eram essas, Sr. Presidente, as considerações
que queria fazer, para que ficasse resalvada a
responsabilidade do Senado diante de fato tão
lamentável e profundamente desagradável.
O SR. ETELVINO LINS: – São muito oportunas
as considerações de V. Ex.ª.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Era o que tinha a
dizer. (Muito bem; muito bem) .
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Alvaro A'dolpho.
Joao Villasboas.
Vergniaud Wanderley,
Arthur Santos.
Ismar de Góes.
Pereira Pinto.
Marcondes Filho.
Durval Cruz.
Francisco Gallotti.
Filinto Muller.
Ferreira de Souza (11) .
Deixam de comparecer os Senhores Senadores:
Alvaro Maia.
Severiano Nunes.
Magalhaes Barata.
Victorino Freire.
Fernandes Távora.
Gões Monteiro,
Maynard Gomes.
Pereira Moacyr.
Attilio Vivacqua.
Mello Vianna.
Bernardes Filho,
Euclydes Vieira,
Pedro Ludovico.
Lucio Correa,
João Câmara (15).
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a prorrogação
da hora do expediente, passa-se á
ORDEM DO DIA
Continuação da votação, em discussão única, da
Proposição número 231, de 1947, que dispõe sôbre os
funcionários interinos e extranumerários beneficiados
pelo artigo 23 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias Com pareceres ns. 286 a 458. das Comissoes de Constituição Justiça e de Finanças,
oferecendo emendas; e 1.166 e 1.167, das mesmas
Comissões sôbre as emendas do plenário) .
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Em votação a emenda nº 4 da Comissão de
Finanças, com destaque da palavra "interinos".
O
SR.
SALGADO
FILHO
(*)(para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, na
penúltima sessão, chamando a atenção dos ilustres
colegas para os efeitos desta emenda, tive
oportunidade de ressaltar a situação dos antigos
funcionários do Instituto de Manguinhos, em relação
aos contratados, depois chamados extranumerários,
em posição superior à daquêles que fazem parte do
quadro permanente. Alguns dêles, como os
professores Henrique Aragão e Alcides Godói,
depois de, 42 e 39 anos de serviço no Instituto de
Manguinhos respectivamente, ainda se encontram
na letra N. Em idênticas condições se encontram
mais seis conceituados técnicos, daquêle Instituto.
Já fiz referência ao professor Souza Araújo que não
conseguiu passar do padrão L, apesar de ser um
nome mundial. (Muito bem). Êsse professor nos
enche de orgulho, tem enriquecido os anais do
Instituto de Manguinhos com sua técnica de
biologista e, no entanto, após mais de 28 anos,
percebe apenas Cr$ 3.900,00.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Excelência
está fazendo justiça a um dos grandes cientistas
brasileiros, É um médico abnegado, verdadeiro
apaixonado pela profissão. Seu renome como
leprólogo já ultrapassou, de muito as fronteiras do
Brasil. É profundamente lamentável a situação dos
cientistas do Instituto Osvaldo Cruz, reduzidos a
condições precárias, com vencimentos exíguos, em
relação aos serviços relevantes que prestam ao
Brasil.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – E que
muito têm elevado a ciência do Brasil.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Um professor do Instituto ganha menos que o zelador do
Supremo Tribunal Federal.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Estou inteiramente de acôrdo com os conceitos emitidos
pelos Srs. Senadores Hamilton Nogueira, Ferreira
de Souza e Arthur Santos. Mas não sei em que
a rejeição do artigo 11 do projeto prejudique
o
ilustre
professor
a
quem
SS.
Exª se referiram.
O SR. SALGADO FILHO: – Antes
de responder aos apartes dos ilustres
_________________

(*) Não foi revisto pelo orador .

colegas permitam-me SS. EX.ª agradecer-lhes
a colaboração eficiente que me deram, colaborando
minhas afirmativas.
O ilustre colega pelo Estado de Alagoas,
Senador Ismar de Góes, afirmava desconhecer o
prejuízo que pudesse trazer aos outros médicos, a
situação daqueles a que acabo de me referir. É que
os outros, como contratados, em função provisória,
recebem melhores vencimentos que os antigos
cientistas daquêle Instituto. Dando-se a transferência
horizontal, como se pretende, êsses funcionários
ficarão melhor remunerados, nos postos de acesso
do quadro permanente, a que não puderam atingir
professores efetivos com mais de 20 anos de
serviço.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Alguns
dêles com mais de 40 anos, como o professor
Henrique Aragão.
O SR. SALGADO FILHO: – Alguns dêles,
como o professor Henrique de Aragão, segundo
afirma o ilustre Senador pelo Distrito Federal, Senhor
Hamilton Nogueira, têm mais de 40 anos de serviço.
Aliás, o ilustre cientista conta 42 anos de trabalho
naquêle Instituto.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Verdadeiro
sábio, permita-me V Ex.ª que acrescente.
O SR .SALGADO FILHO: – Todos os técnicos
contratados do Instituto de Manguinhos foram
admitidos com vencimentos mais elevados que o
dêsse cientista.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Gozam de
situação excepcional. Têm vencimentos muito mais
elevados que os admitidos por concurso.
O SR. SALGADO FILHO: – Entre os de
menos tempo de serviço está,o Dr. Emanuel Dias,
cientista notável, com 17 anos de trabalho.
Todos êstes grandes técnicos, orgulho da
ciência brasileira, com tempo considerável de
serviço, encontrar-se-ão, materialmente, em situação
inferior – não tanto pela pecunia, mas pela posição
moral – num quadro de acesso, onde figurarão acima
dêles colegas, jovens, conquanto ilustres, mas com 5
anos apenas de serviço. Apesar de contratados,
percebem melhores vencimentos que seus
colegas , mais antigos, os quais, por amor
à ciência, e dedicação ao Instituto a que o grande
Osvaldo Cruz deu o nome e Carlos Chagas
continuou
a
enaltecer,
se
vêm
sacrificando
pelo
prazer
de
servir
àquela
obra
beneme-
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rita. Que se lhes dê, ao menos a grata notícia de
saberem que seus patrícios do congresso Nacional
são reconhecidos aos grandes serviços prestados à
Pátria comum.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Vossa
Excelência permite um aparte? A Assentimento do
orador) – O médico que V. Ex.ª acabou de
mencionar – Êmanuel Dias – com 17 anos de
serviço, já é um grande cientista, na especialidade.
Possui trabalhos realizados com imenso sacrifício
sôbre epidemiologia. Estudou a fundo a Doença de
Chagas, e proporcionou notáveis esclarecimentos a
uma série de fatos. E' de admirar que, com recursos
tão minguados, tenha realizado obra cientifica de tão
alto valor.
O SR. SALGADO FILHO: – Obrigado a V.
Ex.ª pelo seu autorizado aparte, que põe em relevo o
valor dêsse cientista. O Dr. Emanuel Dias, com mais
de 17 anos de serviços prestados ao Instituto de
Manguinhos ainda não conseguiu passar da letra L.
Qual não será seu desencanto ao encontrar,
no quadro de acesso, em posição mais vantajosa na
hierarquia funcional, médicos que, embora ilustres,
não têm seu tempo de serviço, nem tão vasto
cabedal de cientista, aliado à glória de professor do
Instituto de Manguinhos.
O SR. ISMAR DE GÓES: – V. Ex.ª permite um
aparte? (Assentimento do orador) – Seria o caso de
se fazer legislação especial para êsses sábios, para
êsses técnicos.
O SR. SALGADO FILHO: – A nova legislação
deve encontrar nos cargos iniciais os que passaram
de extranumerários para efetivos. Nessa ocasião,
então, faça-se a reestruturação do quadro, nêle
incluídos o merecido aprêço e a necessária
retribuição. Não compreendo que, ao se fazer a
remodelação, êstes extranumerários estejam em
situação superior à daquêles a que nos referimos e
cujos nomes constituem verdadeira glória para a
ciência brasileira. Teriam sido mais competentes os
que escalaram o quadro permanente, sem concurso,
mas sòmente porque contratados e em obediência a
dispositivo constitucional? Que sejam beneficiados,
muito bem; mas sem preterição dos outros.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem, muito
bem).
O
SR.
ALFREDO
NASSER
(Para encaminhar a votação): – Sr Presi-

dente, se eu partilhasse dos receios do eminente
Senador Salgado Filho votaria, também em favor da
emenda tão brilhantemente defendida por S.
Ex.ª.
Realmente, se se pretendesse transferir
extranumerários já beneficiados pelo art. 23 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, e mais
do que por êsse artigo, favorecidos pelo projeto da
Câmara que estamos votando e pelas emendas que
lhe foram oferecidas no Senado; se se pretendesse
transferi-los, em bloco, dos quadros especiais, a que
se refere o art. 11 do projeto, para os quadros
permanentes, essa providência, sôbre não se
justificar, atentaria – e nisso assiste a S. Ex.ª inteira
razão – contra sagrados direitos dos funcionários
integrantes desses quadros.
Mas, como vejamos, se passam as coisas: O
art. 23 das Disposições Transitórias equiparou os
funcionários para certos efeitos, os extranumerários
que se encontrassem em determinadas condições.
Repare o Senado: equiparou-os apenas para certos
efeitos. O Projeto da Câmara, entretanto, não
concordando com as limitações do art. 23, resolveu
equipará-los para todos os efeitos. Outro não é o
objetivo da emenda ao artigo 8º, ao dispor o
seguinte:
"Passam a denominar-se cargos públicos de
provimento efetivo, para todos os efeitos, as funções
de caráter permanente, exceto as ocupadas por
estrangeiros, que, na administração federal, são
exercidas pelos extranumerários a que se refere o
artigo 2º"
Se as funções dêsses extranumerários
pasaram a denominar-se cargos públicos de
provimento efetivo, para todos os efeitos, os seus
ocupantes passaram, forçosamente, a gozar dos
mesmos direitos que assistem aos ocupantes dos
cargos públicos de provimento efetivo, isto é, dos
mesmos direitos dos funcionários públicos.
O SR. ISMAR GÓES: – V. Ex.ª me permite um
aparte?
O SR. ALFREDO NASSER: – Com muito
prazer.
O SR ISMAR GÓES: – Por essa razão,
quando proferi meu primeiro discurso, declarei que
não só a emenda deveria ser rejeitada, mas também
os arts, 8º, 9º, 10º e 11, os quais nada têm a ver com
o Ato das Disposições Transitórias.
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O SR. ALFREDO NASSER: – Recordo-me
bem dessa declaração de V. Ex.ª com a qual, aliás,
concordei, então.
Se a Câmara, Sr. Presidente, podia ou não
fugir tanto ao texto do artigo 23, competia às
Comissões técnicas das duas Casas dizê-lo. Estas
concordaram, e a emenda ao art. 8º, aprovada na
sessão de sexta-feira última, encerrou em definitivo a
questão.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª me
concede um aparte?
O SR. ALFREDO NASSER: – Perfeitamente.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A Comissão de
Constituição e Justiça, se não me falha a memória,
impugnou o projeto em grande parte, sustentando
justamente a tese patrocinada, no momento, pelo
nobre orador com tanto brilho, e que S. Ex.ª afirma
ter sido defendida pelo Senador Ismar de Góes, na
sessão passada – à qual, aliás, não compareci – no
sentido de que o projeto foge ao preceito
constitucional.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Foge.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O preceito
constitucional apenas equiparou os extranumerários
aos funcionários públicos para certos efeitos.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Para quatro
efeitos.
O SR. SALGADO FILHO: – É precisamente
isso. A Constituição não manda equipará-lo nos
quadros, às mesmas funções, mas, sòmente, para
determinados efeitos, como V. Ex.ª realça – o da
estabilidade, o da aposentadoria, o das férias e o da
disponibilidade.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Apenas garantiu
aos extranumerários essas prerrogativas, nada mais.
O projeto foi além do dispositivo constitucional.
O SR. ISMAR DE GÓES: – A Câmara foi
além.
O SR. ALFREDO NASSER: – É precisamente
a tese por mim sustentada.
A Câmara ampliou o texto das Disposições
Transitórias, e o Senado aprovou essa ampliação
em grande parte, aceitando várias emendas,
na
sessão
de
sexta-feira,
e,
mormente,
aquela referente ao art. 8º do projeto. Assim,
os extranumerários a que se refere o artigo
das Disposições Transitórias são, hoje, face ao Pro-

jeto, funcionários públicos, para todos os efeitos.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Perfeitamente.
O SR. ALFREDO NASSER: – Ora,
transformadas
as
funções
em
cargos,
e
criados, consequentemente, para êsses cargos, os
quadros especiais, a que faz referência o art. 11 do
Projeto da Câmara, um novo problema surgiu:
permanecerem êsses ilegível indefinidamente
enquistados no organismo administrativo ou serem
absorvidos
paulatinamente
pelos
quadros
permanentes.
O SR. IVO D'AQUINO: – O que a Constituição
quis, realmente, foi dar estabilidade aos
extranumerários que tivessem mais de determinado
tempo de serviço. A Constituição não pretendeu
transformá-los em funcionários efetivos.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Mas o projeto da
Câmara transformou-os e o Senado o aprovou.
Agora não há mais remédio.
O SR. IVO D'AQUINO: – Exatamente.
O SR. SALGADO FILHO: – Como não há
mais remédio? O fato de a Câmara haver aprovado
não significa que estejamos obrigados a aceitá-lo.
Temos liberdade de alterar o projeto, não
sancionando os aspectos inconstitucionais. De outro
modo, abdicaremos da faculdade de modificar o que
é submetido à nossa deliberação.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Já sancionamos
na sessão de sexta-feira.
O SR. ALFREDO NASSER: – Infelizmente.
O SR. IVO D'AQUINO: – Se tivessem
legislado corretamente, bastaria que se mandasse
apostilar os títulos dos extranumerários com mais de
determinado tempo de serviço, enquanto os
funcionários interinos, que, como todos sabem, estão
no início de carreira, preencheriam imediatamente as
vagas existentes. Ficaria regulada, assim a situação
dos substitutos. Então, poder-se-ia fazer um terceiro
artigo para êsse fim. Com três artigos, ficaria
resolvida a questão.
O SR. ALFREDO NASSER: – O Sr.
Senador
Ivo
d'Aquino
tem
tôda
razão.
Constitucionalmente,
os
extranumerários
já
têm dispositivo aplicável. Não seria preciso lei
nenhuma. Bastaria que se apostilassem os títulos.
Mesmo porque o dispositivo constitucional é
expresso.
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O SR. ARTHUR SANTOS: – Êsse critério a
Constituição o estabeleceu.
O SR. ISMAR DE GÓES: – É incisivo.
O SR. ALFREDO NASSER: – Vou continuar
a expôr meu pensamento. Tôda política
administrativa é determinada, entre nós, no sentido
da constituição de um quadro único. Daí o fato
de se compôrem os quadros suplementares ora
existentes, de cargos e carreiras extintas; isto é, de
cargos e carreiras que serão suprimidos, à medida
que vagarem. A própria transferência dos
funcionários integrantes dêsses quadros para os
permanentes encontra certa facilidade e foi por certo
inspirada nessa orientação que a Câmara dispensou
os ocupantes dos quadros especiais a que se refere
o art. 11 da obrigatoriedade de interstício. A
subemenda da Comissão de Constituição e Justiça e
a emenda do eminente Senador Francisco
Gallotti
mandam
observar,
a
respeito,
obrigatòriamente,
o
Estatuto
dos
Funcionários Públicos. Em face do que tem sido
aprovado, no decorrer de nossas sessões, não
posso deixar de opinar, como opino, pela sua
aprovação.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª dá licença
para um aparte?
O SR. ALFREDO NASSER: – V. Excelência
me honra muito com os seus apartes.
O SR. SALGADO FILHO: – Essas emendas
mandam aplicar dispositivo que diz respeito à
transferência de quadro, e aqui não se trata de
transferência de quadro. Aí se cogita de
extranumerários que vão ser aproveitados no quadro
permanente. Não se trata da transferência de um
quadro para quadro equivalente; trata-se do
aproveitamento de extranumerários, que não tinham
as vantagens da estabilidade, lotando-os em quadros
permanentes com essa vantagem.
O SR. FILINTO MÜLLER: – A transferência
continua a ser feita pelo Executivo. Não a considero,
pelo menos, limpidamente constitucional.
O SR. ALFREDO NASSER: – Permita V. Ex.ª,
Sr. Senador Salgado Filho, que discorde do seu
ponto de vista, que reconheço muito respeitável. A
transferência não é de extranumerários para quadro
permanente. Êsses extranumerários pasaram a
funcionários de um quadro especial. A transferência
dá-se, assim, dêsse quadro especial para o quadro
permanente. É por isso que sustento o prin-

cípio de que devem ser observadas as normas
vigentes na administração pública.
O SR. SALGADO FILHO: – Respeitando o
ponto de vista de V. Excelência, gostaria de nos
demonstrasse qual o quadro especial a que Vossa
Excelência se reporta
O SR. ALFREDO NASSER: – E' o quadro
especial a que se refere o artigo 11 do projeto
aprovado pela Câmara.
O SR. SALGADO FILHO: – Mas estamos
votando e corrigindo êsse projeto que é francamente
inconstitucional.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Não, porque o
Senado já o aceitou.
O SR. SALGADO FILHO: – O Senado não
aceitou e a prova é que estamos discutindo êsse
assunto.
O SR. ALFREDO NASSER: – O Senado
aprovou a emenda ao artigo 8º, que transforma as
funções de extranumerário em cargos públicos de
provimento efetivo, para todos os efeitos. Onde
localizar êsses cargos? Nos quadros permanentes?
Nos suplementares?
O SR. APOLONIO SALES: – Vê V.
Excelência que se não se tivesse realmente criado
êsse quadro especial, não se poderiam corrigir, pelo
menos, as injustiças que sofrem os funcionários que
entram nêsse quadro, e que têm apenas uma
vantagem: concluir ràpidamente a sua carreira,
desde que se lhes dê a possibilidade de se criar
quadro permanente em que se coloquem os
funcionários de dez a quinze anos de serviço. Era
isto que desejava ver esclarecido.
O SR. ALFREDO NASSER: – Responderei a
V. Ex.ª permita-me esclarecer, antes, o meu
pensamento. Transformadas as funções exercidas
pelos extranumerários em cargos públicos, a criação
dos quadros especiais era conseqüentemente.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Já foi proposta.
O SR. ALFREDO NASSER: – Criados os
cargos, que, evidentemente, são ocupados por
funcionários, surgia naturalmente o direito à
transferência.
O SR. ISMAR DE GÓES: – A transferência
não era obrigatória.
O SR. APOLONIO SALES: – Mas sob a
condição de não prejudicar outros servidores.
O
SR.
ALFREDO
NASSER:
–
A transformação de função em cargo pú-
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blico ocorreu para todos os efeitos, e um dêsses
efeitos é, sem dúvida, o direito à transferência. Foi
isso, pelo menos, o que o Senado aprovou sextafeira.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Divirjo do nobre
orador – e o lamento profundamente – em relação à
extensão que atribui à aprovação do artigo 8º. Êsse
artigo transformou as funções em cargos, mas isso
não quer dizer que, conseqüentemente, por esta
simples razão, devam os servidores ser transferidos
para o quadro permanente.
O SR. ALFREDO NEVES: – A transformação
dá-se para todos os efeitos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Perdão; poderia
ser, até, para um quadro especial; não obstante,
se a função foi transformada em cargo, dentro do
quadro especial, tal não significa que os
interessados tenham o direito de passar para outro
quadro.
O SR. ALFREDO NASSER: – A transferência
é um direito que assiste ao ocupante do cargo, pela
nossa legislação.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Perdão. Se
fôr criado um quadro especial, declarando a lei
que os funcionários dêsse quadro especial não
podem ser transferidos para outro, isso não quer
dizer que pela simples razão de ser aprovado o
artigo 8º, ficam os funcionários com o direito de ser
transferidos.
O SR. ISMAR DE GÓES: – O que
V. Ex.ª declara reforça o que sustentei sextafeira; o mal menor será a rejeição de
tôdas as emendas, inclusive a emenda ao
artigo 11.
O SR. ALFREDO NASSER: – Estou de inteiro
acôrdo com V. Ex.ª, Sr. Senador Arthur Santos. Se
houvesse dispositivo determinando que os
ocupantes dos quadros especiais não poderiam ser
transferidos, a lei atenderia muito mais aos
interêsses da administração pública do que a
redação vigente. Entretanto, não há êsse dispositivo.
A emenda que vamos votar pretende que as
transferências somente se efetuem para cargos
iniciais.
O SR. ARTHUR SANTOS: – É êsse o mal
menor.
O SR. APOLONIO SALES: – Não obstante,
um dispositivo determina que a transferência se
opere sòmente para cargos iniciais; e outro, que se
faça segundo as normas estatutárias.

O SR. ALFREDO NASSER: – Opto por êste
último.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Não é fácil ser
transferido. O próprio Executivo pode evitar a
transferência.
O SR. APOLONIO SALES: – Quando o
Estatuto passou a vigir, não havia o caso novo com
que nos defrontamos. Agora, existe êsse caso. São
contratados, extranumerários justamente porque não
têm estabilidade. Ora, naquêle tempo, os que
gozavam de estabilidade recebiam remuneração
inferior e se conformavam, mas agora não se
conformam, e temos de defender-lhes êsse direito,
indiscutivelmente sagrado, de tempo de serviço,
fazendo-lhes justiça.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Qual o benefício
que os extranumerários teriam?
O SR. ARTHUR SANTOS: – Talvez mais do
que a constituição lhes deu.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Não vão deixar de
perceber Cr$ 4.000,00, para ganhar Cr$ 2.000,00.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Ficam como
estão e com a estabilidade outorgada pela
Constituição; se não convier a transferência,
permanecerão em seus lugares.
O SR. ALFREDO NASSER: – O raciocínio do
ilustre colega seria perfeito se a lei não tivesse
ampliado o texto constitucional. Mas ampliou, com o
voto da Câmara e o Senado está fazendo o mesmo.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Êsse é o direito
que êles têm pela Constituição.
O SR. APOLONIO SALES: – A lei ampliou e
também a Constituição, mas, a lei ainda está em
elaboração e tem restrições. É por essas restrições
que eu voto.
O SR. ALFREDO NASSER: – Mas o
dispositivo que assegura o direito à transferência já
foi aprovado. Se V. Ex.ª quiser, realmente, atender
aos legítimos interêsses dos funcionários atualmente
integrantes do quadro permanente, vote pela
emenda que manda observar as normas estatutárias,
porque a transferência, segundo o Estatuto, não é
fácil.
O SR. EVANDRO VIANNA: – Pelo contrário, é
bem difícil.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não me
impressiona se é fácil ou difícil.
Quero saber se não se pode verificar,
preterindo direitos adquiridos de funcionários do
quadro permanente.

– 777 –
O SR. ALFREDO NASSER: – A verdade
é
que
tôda
transferência,
qualquer
que
seja, prejudica, de certo modo, o direito dos
funcionários que integram as classes inferiores das
carreiras.
O SR. EVANDRO VIANA: – Disse V. Ex.ª
muito bem: – de alguma sorte prejudica.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Êsses não
fizeram concurso.
O SR. ALFREDO NASSER: – Justamente
para
atenuar
os
prejuízos
decorrentes
de transferência é que o estatuto dos funcionários
só os permite, a pedido, para vaga que deva
ser preenchida pelo critério de merecimento.
O SR. ARTHUR SANTOS: – É dêsse
critério que tenho medo, por ser a juízo do
Govêrno.
O SR. APOLONIO SALES: – O legislador
deve ser prudente.
O SR. ALFREDO NASSER: – Se há
vaga numa determinada classe que deva ser
provida pelo critério do merecimento, só para
essa vaga é permitida a transferência a pedido.
Não é permitida transferência para vaga que
deva ser preenchida pelo critério da antiguidade,
porque, dessa forma, haveria violação de direito
líquido e certo, à promoção, de outros
funcionários.
O SR. APOLONIO SALES: – Pode-se
dar o caso da transferência de um extranumerário
contratado, prejudicando funcionário de cargo
efetivo, com concurso.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Pode ocorrer
quanto ao extranumerário e quanto ao funcionário
efetivo.
O SR. APOLONIO SALES: – Não deve o
extranumerário prejudicar o efetivo. Se a
Constituição não o prescreve, como é que a lei
ordinária
vai
extravasar
o
preceito
constitucional?
O SR. ALFREDO NASSER: – Posso garantir
a V. Ex.ª, que só se dará a transferência para vaga
que
deva
ser
provida
pelo
critério
do
merecimento.
O SR. APOLONIO SALES: – Parece que V.
Ex.ª, diz que a injustiça não é total mas parcial. Sou
de opinião que não deve haver injustiça alguma.
O SR. PRESIDENTE: – Observo ao nobre
Senador que o tempo de encaminhamento da
votação está findo.

O SR. ALFREDO NASSER: – Vou terminar,
Sr. Presidente. Mas se há injustiça é do próprio
instituto da transferência. Seria o caso de adotarmos
legislação que não permitisse o direito de
transferência.
Era o que tinha a dizer Sr. presidente, à vista
da observação de Vossa Excelência de que se
esgotou o tempo regimental de que dispunha. (Muito
bem; muito bem).
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) (pela
ordem): – Sr. Presidente, agora que já falaram os
Senadores Salgado Filho e Alfredo Nasser,
despertando tanto interêsse no Plenário, consulto a
V. Ex.ª, se essa emenda ainda permite
encaminhamento de votação. A mim me parece que
não, em face do Regimento.
Na
sessão
de
sexta-feira
houve
encaminhamento de votação, donde passamos ao
processo da votação da emenda e, feita a chamada,
não havendo número para deliberar. V. Ex.ª marcou
reunião para sábado de manhã, quando se repetiram
as mesmas fases de votação, também interrompida
por falta de número. Desta forma, ficou para a
Ordem do Dia de hoje, e já agora se fêz o
encaminhamento da votação.
Assim, creio que a minha questão de ordem
em face dessa emenda não tem razão de ser,
porque, talvez, mais nenhum de meus nobres
colegas deseje fazer uso da palavra. Senti que não
devia haver encaminhamento de votação, desde o
princípio; entretanto, não quis evitar que os
Senadores Salgado Filho e Alfredo Nasser
deixassem de falar na sessão de hoje. Vossa
Excelência, então, estabelecerá como norma para o
futuro que essa emenda já não permitiria
encaminhamento de votação.
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o
Regimento, a votação só se interrompe por falta de
número. Foi o que se verificou na última sessão.
Tôda vez, entretanto, que a votação tem sido
interrompida, sempre se dá oportunidade na sessão
seguinte,
aos
Senhores
Senadores
para
encaminharem a votação. A Mesa obedeceu ao
precedente estabelecido sem reclamação.
Reconheço, entretanto, que a interpretação do
nobre Senador Aloysio de Carvalho se conforma com
os estritos têrmos do Regimento.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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O SR. FRANCISCO GALLOTTI (*) (Para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, desejo
apenas,
ligeiramente,
oferecer
pequeno
esclarecimento.
Embora a emenda interesse a todo o
corpo do funcionalismo público federal, os
argumentos se prendem exclusivamente aos
ilustres cientistas componente do quadro do
Instituto de Manguinhos. Tem-se a impressão de
que os demais funcionários públicos não vêm
os mesmos receios atribuídos aos ilustres
médicos daquêle Instituto.
O SR. SALGADO FILHO: – Permite V.
Ex.ª, um aparte? (Assentimento do orador). A
razão é óbvia. Com relação aos componentes
do Instituto de Manguinhos a Iniquidade é
clamorosa.
São
velhos
cientistas
que
empregaram, alguns, mais de quarenta anos
de serviço em bem da Ciência. No entanto,
jovens – ilustres é certo – com apenas cinco anos
de serviço, ficarão em situação superior à
dêsses
notáveis
pesquisadores,
verdadeiras
notabilidades que constituem o orgulho da
ciência médica brasileira, daí ter chamado a
atenção
do
Senado,
embora
os
outros
funcionários mereçam a mesma consideração e
atenção.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Agradeço o
aparte do nobre colega, mas discordo da sua
orientação. Estamos acostumados, quando surge a
hipótese de ser ferido o direito de qualquer
funcionário, a ver nossas salas cheias de
serventuários para nos prestarem esclarecimentos.
No caso em aprêço, a não ser os interessados do
Instituto de Manguinhos, ninguém mais reclamou
contra a emenda.
O SR. SALGADO FILHO: – Razão
demais
para
cuidarmos
do
Instituto
de
Manguinhos.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Muito
bem.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Além disso,
Sr. Presidente, à alegação de que a rejeição da
emenda do ilustre Senador Salgado Filho...
O SR. ISMAR DE GÓES: – Como dos
demais.
O SR. SALGADO FILHO: – A emenda não é
minha.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – ...que a
rejeição da emenda da Comissão de Finanças, de
que V. Ex.ª foi digno relator, poderá oferecer a
hipótese de ser cometida qualquer in__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

justiça contra os ilustres médicos do Instituto de
Manguinhos, tenho a contrapor a justiça e as
vantagens que o Senado daria a várias dezenas de
milhares de extranumerários da União. Não posso
dar, portanto, meu voto, à emenda da Comissão de
Finanças para ser simpático aos ilustres cientistas do
Instituto de Manguinhos. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação da emenda.
Os Senhores Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitada.
O SR. SALGADO FILHO (Pela ordem): – Sr.
Presidente, peço verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação de votação solicitada pelo Sr. Senador
Salgado Filho.
Queiram levantar-se os Srs. Senadores que
aprovam a emenda. – (Pausa).
Queiram sentar-se os que votaram pela
emenda e levantar-se os que se manifestaram
contra. (Pausa).
Votaram pela emenda vinte e dois e contra,
quatorze Srs. Senadores.
É aprovada, com ressalva da palavra
"interinos", a seguinte:
EMENDA
Da Comissão de Finanças
Nº 4
Onde convier:
"Art. – Os interinos ou extranumerários e os
demais servidores de que cogita a presente lei,
ocuparão nos quadros permanentes as vagas dos
cargos iniciais da carreira, não podendo preencher
as vagas atuais dos cargos de acesso".
Vai ser votado o destaque da palavra
"interinos".
O requerimento anteriormente aprovado é no
sentido de destacar para rejeição.
Os Srs. Senadores que aprovam a supressão
da palavra "interino" da emenda nº 5, queiram ficar
sentados. (Pausa).
Está aprovada.
São declaradas prejudicadas as seguintes
emendas:
SUBEMENDA
Da Comissão de Constituição e Justiça
Ao art. 11.
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Acrescente-se:
como ponderou o Sr. Senador Ismar
"Parágrafo único. A transferência dos Góes.
servidores a que se refere êste artigo far-se-á de
É declarada prejudicada a seguinte:
acôrdo com o Estatuto dos Funcionários e demais
leis que regulam o assunto".
EMENDA

de

EMENDA

Da Comissão de Constituição e Justiça

Nº 4

Ao art. 11.
Acrescente-se:
"Inclusive concurso, quando fôr o caso".
O SR. PRESIDENTE: – Emenda nº 1:
manda acrescentar ao artigo 2º um parágrafo. O
parecer da comissão de Constituição e Justiça é
favorável; mas a Comissão de Finanças ofereceu
subemenda, que, de acôrdo com o Regimento, tem
preferência.
Em votação a subemenda da Comissão de
Finanças
O
SR.
ISMAR
DE
GÓES
(*)
(Para encaminhar a votação): – Senhor
Presidente, o art. 23 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias é claro e incisivo.
Diz:
"Os atuais funcionários interinos da União,
dos Estados e Municípios, que contem, pelo
menos
cinco
anos
de
exercício,
serão
automàticamente
efetivados
na
data
da
promulgação dêste Ato: e os atuais extranumerários
que exerçam função de caráter permanente há
mais de cinco anos ou em virtude de concurso
ou prova de habilitação serão equiparados
aos funcionários, para efeito de estabilidade,
aposentadoria,
licença,
disponibilidade
e
férias".
Ora.
Sr.
Presidente,
o
artigo
faz
referência
a
funcionários
interinos
e
extranumerários. Em seu parágrafo 1º restringe
os favores concedidos no artigo, dizendo o
seguinte:
"O dispôsto nêste artigo não se aplica:
I – aos que exerciam interinamente, a 18 de
setembro de 1946, cargos vítalicios, como tais
considerados na Constituição Federal";
É a primeira restrição.
"II – aos que exerciam cargos para cujo
provimento tivesse sido

Do plenário
Nº 4

Redija-se assim o artigo 11:
Art. 11. As transferências dos servidores a que
se refere esta lei se farão segundo as regras
estatutárias e regulamentares vigentes para o
funcionário em geral, salvo apenas o interstício que,
para êsse fim, é dispensado.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à votação
da emenda ao art. 11, oferecida na Comissão de
Constituição e Justiça e por ela adotada.
O SR. ISMAR DE GÓES (Pela ordem): – Sr.
Presidente, parece-me que também esta emenda
ficou prejudicada com a aprovação da oferecida pela
Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda em votação
manda acrescentar ao art. 11 do projeto as palavras:
"inclusive o concurso, quando fôr o caso".
Está assim redigido o art. 11:
"O desaparecimento gradativo dos quadros
especiais
dar-se-á
com
a
transferência,
independente de intersticio de seus ocupantes, para
cargos do quadro permanente do mesmo ou de outro
Ministério, ou órgão diretamente subordinado à
Presidência da República, garantidos os mesmos
vencimentos e atendidas as disposições legais em
vigor".
A emenda da Comissão de Finanças reza o
seguinte:
"Os extranumerários e demais servidores de
que cogita a presente lei, ocuparão nos quadros
permanentes as vagas dos cargos iniciais de
carreira, não podendo preencher as vagas atuais dos
cargos de acesso".
Quer
parecer-me
que
a
emenda,
embora oferecida como aditiva, é substitutiva do
art. 11, e, portanto, prejudicou-o; e a que __________________
manda incluir o concurso, também está prejudicada, (*) Não foi revisto pelo orador.
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aberto concurso com inscrições encerradas àquela
data;
Terceira restrição:
"III – aos que tenham sido inabilitados em
concurso para o cargo exercido".
Vê-se, Sr. Presidente, que o projeto de lei da
Câmara, dilatando os favores da Constituição que
daria aos extranumerários a equiparação a
funcionários
para
efeito
de
estabilidade,
aposentadoria, licença, disponibilidade e férias, foi
além; fez com que os extranumerários fossem
considerados funcionários de fato.
Pela emenda em votação pretende-se ampliar
êsses favores, fazendo equiparar os funcionários
interinos, com direitos dados pela Constituição, aos
funcionários substitutos.
Vejamos o que diz o Estatuto dos Funcionários
Públicos:
"Art. 89. Só haverá substituição remunerada
no impedimento legal ou temporário do ocupante de
cargo isolado, de provimento efetivo ou em
comissão, e de função gratificada".
E mais adiante:
"§ 1º – O substituto, funcionário ou não,
exercerá o cargo ou a função enquanto durar o
impedimento do respectivo ocupante, sem que
nenhum direito lhe caiba de ser provido efetivamente
no cargo".
Há, portanto grande diferença entre o
funcionário interino e o funcionário substituto. O
interino vai ocupar o lugar vago, ao passo que o
substituto é aquêle que está, interinamente, no lugar
de outro, em seu impedimento legal ou temporário.
Não sei como se possa aprovar a presente
emenda, que foge ao espirito do legislador
constituinte, que foi o de premiar aos funcionários
que vinham prestando interinamente bons e leais
serviços há mais de cinco anos.
O SR. PRESIDENTE: – Peço ao nobre
Senador permita, interrompê-lo, a fim de comunicarlhe que foi enviado à Mesa requerimento do autor da
emenda, solicitando sua retirada.
O SR. PINTO ALEIXO: – Senhor Presidente,
tenho a impressão de que – salvo juízo em contrário
– está em debate não a emenda, mas uma
subemenda de minha autoria, cujo texto é o
seguinte:

"Acrescente-se ao art. 2º:
Parágrafo único – O dispôsto nêste artigo
aplica-se também aos atuais funcionários interinos,
ou nomeados em substituição, que na data da
presente lei contarem 7 anos de serviço público,
prestado no mesmo cargo ou em outras funções
públicas federais, estaduais e municipais".
A subemenda é. de minha autoria e foi objeto
de parecer emitido pelo nobre Senador Salgado Filho
na Comissão de Finanças.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O nobre orador
dá licença para um aparte?
O SR. ISMAR DE GÓES: – Com todo o
prazer.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Desejo apenas
um esclarecimento. Leio, no avulso, o seguinte: "O
dispôsto nêste artigo aplica-se também aos atuais
funcionários interinos ou nomeados em comissão..."
Parece-me existir engano. A redação do artigo deve
ser "ou nomeados em comissão" "ou nomeados em
substituição?"
O SR. EVANDRO VIANNA: – Nomeados em
substituição.
O SR. ISMAR DE GÓES: – São funcionários
substitutos.
O SR. PRESIDENTE: – Está em votação a
emenda nº 1, à qual foi oferecida subemenda pela
Comissão de Finanças.
Ao autor é lícito retirar a emenda quando o
entender, desde que o plenário aprove o
requerimento por votação não inferior a trinta e dois
votos. A questão é saber se a retirada da emenda
prejudica ou não a subemenda.
O SR. ARTHUR SANTOS – (pela ordem): –
Sr. Presidente, desejava saber qual a deliberaça de
V. Ex ª.
O SR. PRESIDENTE: – Estou aguardando
que o orador conclua suas considerações, para,
depois, decidir a questão de ordem levantada pelo
nobre Senador Pinto Aleixo.
Continua com a palavra o Senador Ismar de
Góes.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Senhor
Presidente, prosseguindo em meu discurso, desejo
acentuar que, conforme lá demonstrei, a tendência
do Senado é no sentido de apoiar e facilitar todos os
projetos oriundos da outra Casa do Congresso –
concedendo mais do que é de direito e legal –
quando

– 781 –
seu papel devia ser o de câmara revisora.
Em primeiro lugar, a emenda apresentada
agrava a situação pela possível efetivação dos
substitutivos: em segundo, dilata o prazo previsto na
Constituição para efetivar outros servidores não
contemplados pelo benefício do art. 23 e, em
terceiro, prejudica a movimentação do pessoal.
Merece ainda ser assinalada a imprecisão da
terminologia aplicada. Com efeito refere-se a
emenda à funcionários que, na data da lei, contarem
determinado tempo de serviço, mas não alude ao
tempo de serviço na função.
Chamo a atenção do plenário para o grave
inconveniente que adviria com a aprovação da
emenda. Vou exemplificar: no dia 15 de setembro
de 1946; digamos, um funcionário ocupa uma
função legislativa. Na mesma data é nomeado um
substituto. De acôrdo com a emenda, desde que
esse funcionário tenha mais de cinco anos de
serviço e apenas com um dia de exercício na
função, deverá ser efetivado nêsse cargo; Mais
tarde, teremos, ainda, de enfrentar a situação criada
pelo funcionário que, terminado seu período
legislativo, voltar à atividade. Ai teremos, para o
mesmo cargo, dois funcionários.
O SR. ALFREDO NASSER: – Êsse é o
aspecto mais grave da questão.
O SR. ISMAR DE GÓES: – O efetivo é o que
foi admitido em sua substituição. Ora, Sr.
Presidente, evidentemente...
O SR. ALFREDO NASSER: – De fato, o
argumento de V. Ex.ª é inteiramente procedente. Só
há nomeação interina no impedimento do ocupante
efetivo do cargo. Se o Interino fôr efetivado,
teremos, evidentemente, dois ocupantes no mesmo
cargo: o efetivo e o interino efetivado.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª permite
um aparte? (Com o assentimento do orador) O êrro
não é do legislador ordinário, mas, do legislador
constituinte...
O SR. ISMAR DE GÓES: – Não; é do
legislador ordinário.
O SR. SALGADO FILHO: – ... que não faz a
diferenciação.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª vai me
desculpar. Há diferença nunca se confundiu
funcionário interino com funcionário substituto.
O SR. SALGADO FILHO: – Mas a
Constituição engloba tudo.

O SR. ISMAR DE GÓES: – A Constituição
refere-se a funcionário interino.
O SR. SALGADO FILHO: – Mas não faz
distinção.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Vossa Excelência
deve convir que a distinção existe.
O SR. SALGADO FILHO: – Veja Vossa Ex.ª
os ensinamentos de Pontes do Miranda, em que,
comentando êsse dispositivo, declara que onde a
constituição não distingue a ninguém é lícito
distinguir.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Mas há lei
distinguindo; eu comecei lendo o artigo do Estatuto
dos Funcionários Públicos.
O SR. SALGADO FILHO: – Desejaria que V.
Ex.ª lêsse o art. 23 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição.
O SR. IVO D'AQUINO: – Êsse artigo nada diz
quanto à substituição.
O SR. SALGADO FILHO: – Justamente, não
distingue.
O SR. IVO D'AQUINO: – Pelo argumento de
V. Ex.ª, estão incluídos todos os funcionários.
O SR. SALGADO FILHO: – Êles não são
interinos.
O SR. IVO D'AQUINO: – É interino todo
aquêle que estiver ocupando cargo vago. O
substituto é aquêle, que, no impedimento do efetivo,
ocupa, o cargo. Há, portanto, diferença técnica entre
as duas designações.
O SR. SALGADO FILHO: – Não há, porém,
diferença constitucional, porque o Estado Básico
engloba tudo...
O SR. IVO D'AQUINO: – A Constituição não
fêz referência aos substitutos, porque não quis dar a
êles as mesmas vantagens dos interinos.
O SR. SALGADO FILHO: – ... e é justamente
o que o professor Pontes de Miranda sustenta.
O SR. IVO D'AQUINO: – penso que, data
vênia, o professor Pontes de Miranda não tem razão
nêsse ponto.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Respondendo
aos apartes de VV. Ex.as, observo que comecei meu
discurso fazendo a distinção entre funcionários
interinos, substitutos, apontando o que o Estatuto do
Funcionário Público dizia com referência ao
funcionário substituto, o qual é nomeado no
impedimento legal ou temporário do ocupante de
um cargo.
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Assim, Sr. Presidente, quero crer que o
Senado não irá aprovar a emenda ora submetida à
votação. (Muito bem).
O SR. PINTO ALEIXO (*) (para encaminhar
a votação): – Sr. Presidente, a subemenda em
votação visa estender o beneficio concedido pelo
art. 23 do Ato das Disposições Transitórias aos
funcionários que contarem determinado tempo de
serviço, na conformidade da Constituição. A
intenção do signatário da subemenda em causa foi
apenas a de assegurar a êsses funcionários a
contagem de tempo de serviço público que, acaso,
tenham prestado aos Estados ou Municípios.
Nêsse terreno, tenho a impressão de que
ninguém poderá negar aprovação a um ato
perfeitamente justo, qual o de se reconhecer que o
serviço público não tem hierarquia, pois obriga o
funcionário a servir indistintamente ao Estado, à
União ou ao Município.
O SR. ALFREDO NEVES: – A Constituição
só permite a contagem do tempo de serviço para
efeito de disponibilidade e de aposentadoria.
O SR. PINTO ALEIXO: – Muito certo, mas
nada impede, por isso que não existe determinação
expressa na Constituição, se conte o tempo de
serviço prestado ao Estado ou ao Município.
Quanto
ao
aspecto
focalizado
pela
imaginação do meu eminente colega, Senador
Ismar de Góes, nada tenho a retrucar. Apenas
lembro que são expressas na Constituição as
restrições e a qualquer prejudicado caberá, o
recurso de apelar para a anulação de, atos que
atentem contra os seus direitos.
Parece-me, Sr. Presidente, que a subemenda
amparará de modo justo e equânime os serviços
daquêles que, como qualquer funcionário federal,
trabalham pelo engrandecimento do Brasil, tanto
nos Estados, como nos, Municípios. (Muito bem).
É lido o seguinte
REQUERIMENTO
Requeiro a retirada da emenda nº 1 de
plenário.
Sala das Sessões, em 25 de outubro de
1948. – Alfredo Neves.
O SR. ALFREDO NASSER (pela ordem): –
Sr. Presidente, consulto
________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

a V, Ex.ª se a subemenda não está prejudicada por
uma emenda ao art. 3° do projeto, aprovada na
sessão de sexta-feira; que define para os efeitos
desta lei o que se deve entender por tempo de
serviço:
O SR. PRESIDENTE: – Realmente, a
subemenda está prejudicada, pois a emenda n° 2, ao
art. 3° diz o seguinte:
Art. 3° – Para os efeitos desta lei considera-se
exercício:
I – o tempo de serviço, continuo ou não,
prestado em um .ou mais cargos ou funções públicas
federais, estaduais ou municipais, inclusive as
funções a que se refere o art. 5º;
II – o tempo de serviço no cargo ou na função,
inclusive os afastamentos por motivo de licença para
tratamento de saúde;
III – o tempo de serviço já prestado às fôrças
armadas".
Por conseguinte, a subemenda não será
submetida à votação.
Achando-se também prejudicada a emenda n°
1 do plenário, deixo de submeter ao voto da Casa o
requerimento em que o seu autor Senhor Senador
Alfredo Neves, pede seja retirada.
São declaradas prejudicadas as seguintes
emendas:
EMENDA
N°1
Do Plenário
N° 1
Acrescente-se ao artigo 2°:
Parágrafo único. O disposto nêste artigo
aplica-se também aos atuais funcionários
interinos da União, nomeados em substituição,
que na data , da presente lei contarem mais de
oito anos de serviço público prestados no
mesmo cargo ou em outros da mesma natureza
ou equivalente, à União e os Estados e
Municípios.
A efetivação será sempre na letra inicial do
Quadro, a que pertencer o interino substituto e os
vencimentos continuarão a ser pagos pelas atuais
verbas orçamentárias destinadas aos interinos até
serem êles transferidos nas vagas que se verificarem.
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SUBEMENDA

São aprovados as seguintes
EMENDA

À emenda número um do plenário
Acrescente-se ao art. 2°:

N°2

"Parágrafo único. O dispôsto néste artigo aplica-se
Do Plenário
também aos atuais funcionários interinos, ou nomeados em
substituição, que na data da presente lei contarem 7 anos de
Acrescente-se ao, art. 7º, in fins:
serviço público, prestado no mesmo cargo ou em outras funções
públicas federais, estaduais e municipais".
"ou para função de natureza
A efetivação será sempre no cargo a que pertencer o semelhante à déste".
interino ou substituto e os vencimentos continuarão a ser pagos
pelas atuais verbas orçamentárias destinadas aos interinos ou
SUBEMENDA
aos substitutos até serem eles transferidos nas vagas que se
verificarem.
A emenda número cinco, do plenário

igual

ou

É aprovada a seguinte

"Art. 72 – Os servidores beneficiados por
esta lei, que, anteriormente a 18 de setembro de
EMENDA
1946, exercem cargos que foram transformados em
funções de extranumerário e contém mais de dez
Da Comissão de Constituição e Justiça
anos de serviço, terão direito a se transferir, desde
que o requeiram, para cargos de finalidade igual ou
Ao art. 1º, n.° III
semelhante, de quadro permanente do mesmo
Ministério.
Intercale-se entre "inabilitado em concurso" e "para
Parágrafo único. Quando a transferência, de
o cargo exercido" o seguinte:
que, trata êste artigo, fôr requerida para cargo de
finalidade igual ou semelhante, de quadro de outro
Ministério, a transferência rever-se-á de acôrdo
"Ainda válido
com o estabelecido no parágrafo único do art. 11 ".
É rejeitada a seguinte
EMENDA
EMENDA
Da Comissão de Constituição e Justiça
N° 6
"Substitua-se: No art. 9. 0 , in fine:
Do Plenário
"Sem prejuízo da remuneração anterior", por
"Mantida a remuneração anterior".
Ao artigo 1.º acrescente-se.
É declarada prejudicada a seguinte
§ 3.º Considera-se, para êsse fim, aberto na data da
promulgação do Ato das Disposições Transitórias Constitucionais
EMENDA
o concurso cujas inscrições não foram encerradas há mais de
dois anos antes da referida data.
N° 5
É declarada prejudicada a seguinte
EMENDA
Da Comissão de Constituição e Justiça
"Ao art. 2.º
Acrescente-se:
Parágrafo único. A equiparação no que se
refere o artigo aproveita também aos extranumerários
e afastados de função de caráter permanente e
nomeados interinamente ou em comissão para
cargos superiores somando-se os dois períodos.

Do Plenário
Onde convier:
Art. – Aos extranumerários, pertencentes a
quadro extinto e que tenham, nos têrmos desta lei
mais de dez anos de serviço, fica assegurado,
desde que o requeiram, o direito de transferê ncia
para outro quadro de função idêntica, ou similar .
Parágrafo único. Quando a transferência, de
que trata o presente artigo, fôr solicitada
para função que não seja idêntica ou similar à
que exerça no mesmo Ministério ao qual não pertença
o servidor, ficará o requerente sujeito a concurso
de
provas,
para
o
exercício
do
cargo.

– 784 –
É rejeitada a seguinte.
EMENDA
Nº 3
Da Comissão de Finanças
Emenda de redação:
No antigo 5º, onde se diz "servidores das
autarquias" diga-se "serviços autônomos e bem
assim, aos servidores admitidos"...
O SR. PRESIDENTE: – Foram votadas tôdas
as emendas.
Vai ser votado, agora, o projeto em globo.
Os Senhores que aprovam o projeto com as
modificações
introduzidas
pelas
emendas
apresentadas, queiram conservar-se sentadós.
(Pausa).
É aprovada, com as modificações constantes
das emendas aceitas, a seguinte
PROPOSIÇÃO
N.º 251, de 1947
Dispõe sôbre os funcionários interinos e
extranumerários beneficiados pelo artigo 23 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São considerados efetivos a partir de
18 de setembro de 1946 os funcionários interinos
que, sendo àquela data, ocupantes de cargo de
provimento efetivo, contarem, pelo menos cinco anos
de exercício.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica:
I – aos que exerciam interinamente a 18 de
setembro de 1946, cargos vitalícios, como tais
considerados na Constituição Federal:
II – aos que exerciam cargos para cujo
provimento tivesse sido aberto concurso com
inscrições encerradas àquela data;
III – aos que tenham sido inabilitados em
concurso para o cargo exercido.
§ 2º O dispôsto neste artigo aplica-se aos que
exerciam interinamente, a 18 de setembro de 1946,
cargo para cujo provimento tivesse sido realizado
concurso que não foi concluído ou não foi julgado,
sendo considerado cancelado em virtude de
disposições constantes do Decreto-lei número 9.616,
de 21 de agôsto de 1946.

Art. 2º São equiparados aos funcionários
efetivos, para efeito de estabilidade aposentadoria,
licença, disponibilidade e férias os extranumerários
de qualquer categoria, inclusive os que por lei lhes
são equiparados, que à mesma data, exerciam
função de caráter, permanente há mais de cinco
anos ou em virtude de concurso ou prova de
habilitação.
Art. 3º Para os efeitos desta lei considerase ano o período de trezentos e sessenta dias;
e exercício o tempo de serviço efetivamente
prestado ou legalmente presumido em um ou mais
cargos ou funções públicas federais, estaduais ou
municipais, inclusive as funções a que se refere o
artigo 5º.
Art. 4º Função permanente é a que por sua
natureza, atenda a um serviço normal, indispensável
à administração ou que corresponda ou tenha
correspondido, sob igual ou diferente denominação a
cargo efetivo, criado em lei.
Art. 5º O dispôsto nos artigos 1º e 2º desta
lei se estende aos servidores das autarquias e,
bem assim aos admitidos em órgãos ou
serviços auxiliares da administração pública que,
exercendo função permanente a 18 de setembro de
1946, eram remunerados à conta de verbas
específicas ou globais constantes do orçamento da
União.
Art. 6º Ao servidor que, na data
da promulgação do Ato das Disposições
constitucionais Transitórias, estivesse afastado
legal e temporàriamente, do exercício do cargo ou
da função permanente ou, era qualquer época,
para o exercício de mandado eletivo, ficam
asseguradas, igualmente, as garantias da presente
lei.
Art. 7º Serão efetivados, na forma desta lei,
os funcionários interinos, em exercício a 18
de setembro de 1946 que tivessem sido
anteriormente aprovados em concurso ou prova de
habilitação para função transformada no cargo
exercido.
Art. 8º Passam a denominar-se cargos
públicos de provimento efetivo, para todos os efeitos,
as funções de caráter permanente, exceto as
ocupadas por estrangeiros que, na administração
federal, venham sendo exercidas a 18 de setembro
de 1946 pelos extranumerários a que se refere o art.
2º.
Art. 9º Os cargos resultantes das funções de
igual denominação ou atribuições semelhantes
passam a constituir carreira única em cada Minis-
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tério ou órgão diretamente subordinado à
Presidência da República, organizando-se as
carreiras com escalonamento igual ao dos quadros
permanentes sem prejuízo de remuneração anterior.
Parágrafo único. Serão considerados cargos
isolados de provimento efetivo aqueles a que não se
puder aplicar o critério estabelecido nêste artigo.
Art. 10. As carreiras e os cargos isolados
resultantes desta lei constituirão quadro especial em
cada Ministério ou órgão diretamente subordinado, à
presidência da República.
Art. 11. O desaparecimento gradativo dos
quadros especiais dar-se-ão com a transferência,
independente de interstício de seus ocupantes para
cargos de quadros permanentes do mesmo ou de
outro Ministério ou órgão diretamente subordinado à
presidência da República, garantidos os mesmos
vencimentos e atendidas as disposições legais em
vigor.
Art. 12. Serão considerados automàticamenté
extintos os cargos que vagarem nos quadros
especiais sem que haja candidato a seu provimento
por promoção.
Art. 13. Dentro de noventa dias após a
promulgação desta lei, o Poder Executivo fará
publicar os quadros a que ela se refere bem como a
relação dos servidores beneficiados por esta lei e
expedidos títulos aos que não os possuírem.
Parágrafo único. O gôzo dos direitos
assegurados na presente lei Independe, entretanto,
das formalidades previstas nêste artigo.
Art. 15. Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – A Proposição nº 251,
de 1947, vai à Comissão de Redação de Leis.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Pela
ordem):.– Sr. Presidente, na Ordem do Dia figuram
3 vetos do Sr. Prefeito do Distrito Federal. Êsses
vetos têm prazo fatal para sua apreciação pelo
Senado, o qual está a esgotar-se. Um dêles já vem
constando da Ordem do Dia desde a sessão de
sexta-feira.
Na qualidade de relator de dois dos vetos,
assinei com o presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, Senador Waldemar Pedrosa,
um requerimento, que encaminho à Mesa,
pedindo
preferência
para
votação
do

veto nº 53 e discussão e votação dos de ns. 51 e 52.
Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 167, de 1948
Atendendo a que, pelo art. 14, §. 6º da Lei
Orgânica do Distrito Federal, os "vetos" do Sr.
Prefeito do Distrito Federal devem ser apreciados
pelo Senado dentro de 30 dias da sua entrada na
Casa, sob pena de ficarem aprovados, requeremos
preferência, na ordem dos trabalhos da sessão de
hoje, para votação do veto nº 53 e para a discussão
e votação dos vetos ns. 51 e 52, incluídos na
presente Ordem do Dia.
Sala das Sessões, em 25 de outubro de 1948.
– Aloysio de Carvalho. – Waldemar Pedrosa,
O SR. PRESIDENTE: – Em cumprimento da
deliberação da Casa, vou submeter ao voto da Casa
à primeira das matérias a que concedeu preferência.
Votação, em discussão única, do "veto" nº 53,
de 1948, opôsto pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal
ao Projeto nº 176, da Câmara dos Vereadores, que
determina se denomine rua "Dilermano Cruz" a atual
rua da Cascata da Tijuca. (Com Parecer nº 1.154, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela rejeição do
veto).
O SR. ANDRADE RAMOS (Para encaminhar
a votação): – Sr. Presidente, é êste o terceiro veto
da mesma natureza sôbre denominação de
logradouros públicos, que o Senado tem de se
pronunciar.
O primeiro relativo à mudança de nome da
Estrada Velha da Tijuca, não tivemos votação porque
o honrado Senador por Mato Grosso, Sr. Filinto.
Müller, chamou a atenção do Senado, para o fato de
achar-se esgotado o prazo regimental e, a mim
mesmo que ia falar, pediu-me que não o fizesse
porque ia levantar uma questão de ordem, que
resolveria o assunto.
Assim, o primeiro veto sôbre questão de
mudança de nomes foi aprovado pela dirimente do
excesso de prazo, aliás talvez discutível, pois, poderse-ia estudar a questão de dias úteis ou dias
corridos.
O segundo veto referia-se à mudança
do
nome
de
"Ladeira
do
Rus-
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Ilegível. infelizmente, me tive de contrapor ao voto
da maioria da Constituição e Justiça, relatado pelo
eminente Senador Arthur Santos,
O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito obrigado a
V. Ex.ª.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Trata-se agora
de um terceiro veto, da mesma natureza. A Câmara
dos Senhores Vereadores deseja mudar o nome da
antiga e tradicional "Rua da Cascata" para "Rua
Dilermando Cruz". As razões pelas quais peço ao
Senado que mantenha o ponto de vista adotado em
relação aos veto anteriores, são açulas pelas quais
devemos respeitar, tanto quanto possível, não só a
tradição como a conveniência e a comodidade do
público.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Exª. quando
defendeu ponto de vista contrário ao veto do Sr.
Prefeito do Distrito Federal, no caso da mudança do
nome da "Ladeira do Russel" para "Rua Embaixador
Régia da Oliveira", fê-lo sob fundamento de que se
tratava de denominação tradicional, já incorporada à
história da cidade. Acha V. Ex.ª igualmente que "Rua
da Cascata" é denominação tradicional, e que não se
justica sua substituição pelo nome de um brasileiro
ilustre? A simples denominação "Rua da Cascata"
está, também incorporada ao patrimônio, histórico da
cidade?
O SR. CAMILO MÉRCIO: – Há uma
circunstância a ressaltar: só se defende a tradição,
quando a iniciativa é da Câmara dos Vereadores,
Quando o Prefeito a determina, não se atende à
mesma tradição.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Lastimo dizer,
VV. Ex.ª não têm razão, não nos cabe apreciar,
julgar, o caso da mudança de denominação
decretada pelo Prefeito. Aliás, eu não mudaria,
absolutamente, meu modo de pensar, seria também
contrário.
O SR. CAMILO MÉRCIO: – O Sr. prefeito já
substituiu muitas denominações de logradouros
públicos.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Êstes casos
nada têm que ver com o Senado, que só se
pronuncia sôbre matéria apresentada ao seu
plenário, na forma da Lei Orgânica.
O SR. CAMILO MÉRCIO: – Mas, servem de
base ao debate, pois também éle não respeitou a
tradição da cidade.
O SR. ANDRADE RAMOS: – O nome
"Rua
da
Cascata",
talvez
com

mais de cinquenta anos, e tradicional conhecido e
repetido no bairro, uma mudança causaria
pertubações ao comércio, ao tráfego, aos correios,
aos telégrafos, e não traria vantagem alguma.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Perdoe-me V.
Ex.ª por interrompê-lo.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª só me
proporciona prazer.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Parece que V.
Ex.ª está dificultando a questão. No caso da "Ladeira
do Russell", afirmou tratar-se de denominação
incorporada ao patrimônio histórico da cidade. Agora,
não pode dizer o mesmo, porque se trata, apenas,
de "Rua da Cascata". O motivo é, entretanto, o
mesmo V. Ex.ª declarou que o argumento era o
mesmo. "Rua da Cascata" será, pois, também
denominação já incorporada ao patrimônio histórico
da cidade?
O SR. ANDRADE RAMOS: – É uma
denominação antiga, O uso por muitos anos dá
também valor, cria a tradição.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas, "nome
tradicional, incorporado ao patrimônio histórico da
cidade e "denominação antiga" são coisa diferentes.
O SR. ANDRADE RAMOS: – É igualmente
incorporaria a tradição de cidade. A sua conversação
como dizíamos favorece o comércio, os correios,
telégrafos, as relações, A mudança, nenhuma
vantagem trás, e mesmo o público, em geral não a
aceita.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Acha V. Ex.ª que
cabe ao Seriado apreciar o critério da vantagem ou
não?
O SR. ANDRADE RAMOS: – O Senado deve
pronunciar-se deve as razões do veto e,
especialmente, sôbre as vantagens ou não para o
Distrito Federal.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não. Cumpre-lhe
apenas observar se lei vetada é contrária aos
interesses do Distrito Federal. Pretendem que se
trata do patrimônio moral; quando as denominações
se referem ao patrimônio histórico. V. Ex.ª,
entretanto, toma como base ser a denominação
antiga.
O SR. ANDRADE RAMOS: – E' um nome
antigo e tradicional. O uso longo cria a
história.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Cabe ao Senado
pronunciar-se sôbre a mudança de nome antigo por
moderno?
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O SR. ANDRADE RAMOS: – Meu voto, nobre
Sr. Senador Arthur Santos, é também pela coerência
e de acôrdo com os argumentos com que
defendemos e justificamos os vetos anteriores sôbre
a mesma matéria. Entretanto, ouça o Senado,
também algumas das considerações do honrado Sr.
Prefeito:
"Com efeito, há nomes que são como
sinais ou símbolos. Nascidos da imaginação
popular e provindas de tempos imemoriais,
incorporam-se
definitivamente
aos
títulos
e
lugares
consagrados
pela
estima
do
povo, passando mesmo a fazer parte da sua
paisagem.
Êsses nomes não devem ser suprimidos,
principalmente numa terra em que escasseiam,
como a nossa, as inspirações e os motivos para
o culto do passado. O público geralmente não
se conforma com a novidade e, apegado aos
hábitos e à veneração pelas coisas antigas,
costuma reagir às tentativas dessa natureza,
desprezando as placas novas e insistindo pela
indicação da nomenclatura tradicional a que se
acostumou".
Essas justificativas do honrado Prefeito são
perfeitamente pendentes lógicas, e as aceitamos e
adotamos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Pela justificação
V. Ex.ª está vendo. É porque se mudou o nome de
Fonte da Saudade para rua General Alcio Souto; de
Avenida Suburbana para Avenida 29 de Outubro. Por
aí V. Ex.ª vê de que maneira são sustentados os
vetos. Estamos apoiando o Prefeito na sua má
vontade para com a Câmara dos Vereadores, pois
o meu nobre colega sabe que estão sendo
sacrificadas
ruas
mais
tradicionais
com
denominações atuais.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Mas êsse êrro
está-se repetindo muito.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Com
demasiada freqüência. Isto precisa de um
paradeiro.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Agradeço os
apartes dos meus eminentes colegas. Já o
nobre Senador Hamilton Nogueira havia-se referido
ao mesmo fato e respondi que um êrro
não justificava que se praticasse outro; não
poderíamos aprová-lo. Se o ato de S. Ex.ª, o
Sr. Prefeito, coubesse ser submetido ao Senado isto
é, a mudança de nomes, não daria o meu vo-

to. Penso que o assunto do veto em discussão está
esclarecido e pormenorizado; que estamos
defendendo conveniências e, vantagens para a
cidade e para o público.
Destarte, pois, o Senado conservando o nome
de rua da Cascata, em lugar de aceitar a
modificação, e aprovando o veto nº 53, em debate,
está, simplesmente, mantendo coerência com aquilo
que já resolveu nos dois vetos anteriores da mesma
natureza. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESDIENTE: – Vai ser lido o projeto
vetado.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI
Nº 176, de 1948
Da Câmara de Vereadores do Distrito Federal
Art. 1º A atual Rua da Cascata, no 7º Distrito –
Tijuca – passará a denominar-se Rua Dilermando
Cruz.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Distrito Federal, 22 de setembro de 1948.
A Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores que
aprovam o Veto nº 53, opôsto pelo Sr. Prefeito do
Distrito Federal ao Projeto de Lei nº 176, de 1948, da
Câmara dos Vereadores, queiram conservar-se
sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. ANDRADE RAMOS (Pela ordem): –
Sr. Presidente, requeiro verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
verificação pedida pelo Senhor Senador Andrade
Ramos.
Os Senhores que aprovaram o veto, queiram
ter a bondade de levantar-se. (Pausa).
Votaram a favor do veto vinte e dois e contra
onze Srs. Senadores.
O veto foi aprovado.
Discussão única do veto nº 51, de 1948,
opôsto pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal ao Projeto
nº 31-A, da Câmara dos Vereadores, que
dispõe sôbre cláusulas contratuais firmadas a 23
de janeiro de 1899, entre a Prefeitura do Distrito
Federal e a Companhia Ferro Carril Jardim
Botânico.
(Com
Parecer
da
Comissão

– 788 –
de Constituição e Justiça sob número 1.204, pela
aprovação do veto).
(Pausa).
Nenhum Sr. Senador desejando usar da
palavra encerro a discussão.
O Sr. 1º Secretário vai ler o projeto vetado.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI
Nº 31-A, de 1948
Da Câmara de Vereadores do Distrito Federal
Art. 1º De acôrdo com o dispôsto na cláusula
sexta do contrato firmado em 23 de janeiro de 1899,
entre a Prefeitura do Distrito Federal e a Companhia
Ferro Carril Jardim Botânico, fica essa companhia
obrigada a apresentar à Prefeitura, no próximo mês
de abril, a revisão dos horários de seus carros de
primeira Classe, aumentando o número de viagens,
de modo que, a partir de 1 de maio de 1949, o
número de lugares oferecidos, anualmente,
corresponda exatamente ao número de passageiros
transportados no ano anterior.
Parágrafo único. Para o cálculo do número de
lugares oferecidos, deverá ser tomada como base a
lotação máxima de cada tipo de carro, aprovado pela
prefeitura por ocasião da respectiva entrada em
serviço.
Art. 2º No caso de a Companhia Ferro Carril
Jardim Botânico não oferecer ao público em seus
carris, um número de lugares correspondentes ao
número de passageiros transportados, de acôrdo
com o dispôsto no artigo anterior, fica-lhe vedada, a
partir de 1 de maio de 1949, a cobrança de
passagens aos passageiros que, por falta de
acomodação, forem forçados a viajar de pé, entre os
bancos e nos estribos dos carros em tráfego.
Art. 3º Enquanto a Companhia Ferro Carril
Jardim Botânico não der pleno cumprimento ao
dispôsto nesta lei e nos diversos contratos que
regulam sua concessão, à Prefeitura não poderá
conceder qualquer aumento de tarifas ou modificar
o secionamento de suas linhas, ficando ainda
o Prefeito autorizado a promover a anulação
dos aumentos outorgados à Companhia Ferro
carril Jardim Botânico pela cláusula primeira
do contrato assinado em 29 de abril de 1943,
entre a Prefeitura do Distrito Federal e

as emprêsas concessionárias do serviço local de
carris, sem prejuízo de outras sanções que, de
acôrdo com a lei, a Prefeitura, no interêsse público,
julgar conveniente adotar para garantia da
continuidade e eficiência do serviço de carris.
Art. 4º É concedido a Companhia Ferro Carril
Jardim Botânico o prazo improrrogável de noventa
dias, a contar da vigência da presente lei, para a
mesma apresentar à Prefeitura um programa
completo de aquisição e modernização de
seu material rodante, capaz de lhe possibilitar
fiel cumprimento de suas brigações contratuais, não
lhe sendo entretanto, permitido adquirir carros
usados ou construir carros novos com motores
usados.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Em votação o Veto nº 51, opôsto pelo Sr.
Prefeito do Distrito ao projeto nº 31-A, da Câmara
dos Vereadores.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. –
(Pausa).
Aprovado.
Discussão única do veto n.º 52 de 1948,
opôsto pelo Sr. Prefeito do Distrito Federal ao Projeto
nº 119, da Câmara dos Vereadores, que determina
que a Companhia Carris, Luz e Fôrça do Rio de
Janeiro fica obrigada a apresentar à Prefeitura a
revisão do horário de seus carros de primeira classe,
e dá outras providências. (Com Parecer nº 1.205, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela aprovação
do veto).
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, dou por
encerrada a discussão.
Vai ser lido o projeto vetado.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI
Nº 119, de 1948
Da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal
Art. 1º De acôrdo como dispôsto no item 31 da
cláusula décima quinta do contrato assinado em 6 de
novembro de 1907, entre a Prefeitura do Distrito
Federal e as Companhias de Carris São Cristóvão,
Carris Urbanos e Vila Isabel, fica a Companhia Carris
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Luz e Fôrça do Rio de Janeiro Ltda., como sucessora
daquelas companhias, obrigada à submeter à
aprovação do Prefeito, até o dia 31 de janeiro de
1949, os 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 1ª classe, o número total de passageiros
transportados em cada linha no ano anterior, das
cinco às vinte e uma horas, representa efetivamente,
na mesma linha, setenta e cinco por cento (75%) do
número de lugares oferecidos ao público pelos novos
horários, e se, em qualquer tempo, se verificar que o
horário aprovado para a 1º classe é insuficiente para
atender, ao transporte normal de passageiros na
proporção acima determinada, fica a Prefeitura, por
seus órgãos competentes, obrigada nos têrmos do
mesmo contrato, a ordenar à mencionada
Companhia a fazer trafegar carros extraordinários,
nas horas de maior movimento na proporção
necessária.
Parágrafo único – Para o cálculo do número
de lugares oferecidos, deverá ser tomada, como
base, a lotação máxima de cada tipo de carro,
aprovada pela Prefeitura, por ocasião da respectiva
entrada, em serviço.
Art. 2º No caso de a Companhia Carris, Luz e
Fôrça do Rio de Janeiro Ltda, não oferecer ao
público em seus carris, um número de lugares
correspondente ao número de passageiros
transportados, de acôrdo com o dispôsto no artigo
anterior, fica-lhe vedada, a partir de 1 de maio de
1949, a cobrança de passagens aos passageiros,
que, por falta de acomodação, forem forçados a
viajar em pé, entre os bancos e nos estribos dos
carros em tráfego.
Art. 3º Enquanto a Companhia Carris, Luz
e Fôrça do Rio de Janeiro Ltda., não der
pleno cumprimento ao dispôsto nesta lei e
nos diversos contratos que regulam, sua
concessão a Prefeitura do Distrito Federal
não poderá conceder qualquer aumento de tarifas
ou modificar o seccionamento de suas linhas,
ficando ainda o Prefeito autorizado a promover
a anulação dos aumentos outorgados à Companhia
Ferro Carril Jardim Botânico pela cláusula 17º
do contrato assinado em 29 de abril de 1943, entre
a Prefeitura e as emprêsas concessionárias
do serviço local de carris sem prejuízo de
outras sanções, que de acôrdo com a Lei, a
Prefeitura do Distrito Federal, no interêsse públi-

co,
julgar
conveniente
adotar
para
garantia da continuidade e eficiência do serviço de
carris.
Art. 4º É concedida à Companhia Carris,
Luz e Fôrça do Rio de Janeiro Ltda., o prazo
improrrogável de 90 dias a contar da vigência
da presente Lei, para a mesma apresentar
à Prefeitura um programa completo de aquisição
e modernização de seu material rodante, capaz
de lhe possibilitar o fiel cumprimento de
suas
obrigações
contratuais,
não
lhe
sendo, entretanto, permitido adquirir carros
usados ou construir carros novos com motores
usados.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – passa-se à votação.
Os Senhores que aprovam ó Veto nº 52, ao
Projeto nº 119, de 1948, da Câmara dos Vereadores
do Distrito Federal, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Votação, em discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara nº 241, de 1948, que altera
a redação dos artigos 407, 411 e 585, do
Código Penal, (Com pareceres da Comissão
de Constituição e Justiça, a saber: nº 733, pela
aprovação do projeto com emenda que oferece, e
nº 1.160, favorável à emenda de plenário, tendo
voto em separado do Senador Olavo Oliveira).
O SR. ARTHUR SANTOS (Para encaminhar
a votação): – Sr. Presidente, pediria a atenção
do Senado para o número impressionante
de projetos vindos da Câmara, todos no sentido
de favorecer aos delinqüentes maiores de 18
e menores de 21 anos. A princípio, foi projeto
em que se concedia indulto a todos os criminosos
primários compreendidos entre aquelas idades.
O Senado rejeitou-o. Logo depois, tivemos
outro projeto, em que se emprestava efeito
suspensivo a recursos interpostos de sentenças
condenatórias, quando os delinqüentes estivessem
dentro daquêles limites de idade. Na Ordem do Dia
de hoje, figuram três projetos que, "mutatis
mutandis", objetivam a mesma finalidade – proteger
os delinqüentes maiores de 18 e menores de 21
anos.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª
tem
razão.
É,
realmente
de
extra-
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nhar que a Câmara nos envie, periòdicamente,
projetos sobre matéria tão delicada e, ao mesmo
tempo, tão perigosa.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – É uma
espécie de cêrco que se faz em tôrno do assunto,
através de normas diversas.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Agradeço os
apartes dos eminentes colegas,
Tomo a liberdade de despertar a atenção do
Senado para êste Projeto, que objetiva alterar os
artigos 406, 407, 414 e 585 do Código do Processo
Penal.
O Brasil sofreu, ùltimamente, reforma
substancial na sua legislação penal substantiva
e na legislação penal adjetiva. Criou-se, com
o Código Penal ora em vigor, sistema que
pode
merecer
críticas,
que
pode
ser
combatido e despertar nos estudiosos de
direito
penitenciário,
fundas
restrições.
O
que ninguém, porém, poderá contestar é
que o Código Penal, vigente no Brasil,
é
lei
sistemática
que
apreciou
o
fenômeno penal em face das modernas
conquistas
do
direito
penitenciário,
dentro
de um sistema e de um regime. Há no
Código Penal vigente no Brasil, institutos marcantes,
linhas mestras que não podem ser modificadas
ou alteradas sob pena de destruir ou subverter,
nos seus fundamentos, o próprio instituto penal.
O instituto da responsabilidade, o da individualização
da pena, por exemplo, são institutos basilares na
lei penal brasileira e profundamente atingidos
pela legislação fragmentária, que pretende
proteger os delinqüentes maiores de 18 e menores
de 21 anos. O Código de Processo penal, por
sua vez, foi votado em consonância com
o Código Penal. Assim, a lei adjetiva e a
lei
substantiva
brasileira,
têm
que
ser
apreciadas no todo, no seu aspecto totalitário,
sem
alteração
ou
modificação
esporádica,
sob
pena
de
causar
a
mais
profunda
subversão no regime repressivo que êles procuraram
objetivar.
Pelo Código Penal, a capacidade penal
se inicia aos 18 anos. Nesta idade, o cidadão
tem capacidade penal; é penalmente responsável,
porque menores, são apenas os réus maiores de
14 anos e menores, de 18. Os menores de 14
não estão sujeitos a processo penal. Menores
são, portanto, os maiores de 14 anos e menores
de 18 anos, aos quais não se aplica o

regime do Código Penal. Os maiores de 18 anos e
menores de 21 anos, são penalmente responsáveis,
têm capacidade penal, embora atenuada pela
circunstância da idade e por certas medidas
específicas, de caráter moderador quanto à
intensidade da sanção.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Êsses
delinqüentes sofrem penas menos severas.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Os meios de
correção é que são modificados, atenuados, mas
não desaparecem.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Tomemos, como
exemplo, a detenção nos estabelecimentos
penitenciários, a que não estão sujeitos tais
criminosos. Dentro da sistemática da individualização
da pena, são encarados de maneira mais benévola
do que aquêles delinqüentes maiores de 21 e
menores de 70 anos.
O que se objetiva, atualmente, é tornar êsses
delinqüentes, com capacidade e responsabilidade
criminais, menores no sentido que o Código
considera aquêles que não atingiram 18 anos de
idade. A alteração portanto do Código Penal, no
particular, será a subversão da própria lei
fundamental da lei substantiva com graves e
irremediáveis prejuízos para o sistema, Um Código
não se modifica por leis fragmentárias, nem por meio
de emendas, substitutivas ou alterações parciais...
O SR. ALFREDO NEVES: – V. Ex.ª tem
tôda a razão.
O SR. ARTHUR SANTOS: – ... sob pena de
estarmos regredindo, quando incontestavelmente, já
demos grande passo na codificação de nossas leis
substantivas.
Pela mesma razão por que não devemos
alterar os Códigos de Processo Civil, o comercial o
ou Civil, por meio de leis esparsas, ou fragmentárias
também não devemos alterar com mais forte razão o
Código Penal, que é lei baseada em orientação
jurídica e filosófica, calcada em institutos, com
características peculiares.
Atualmente, na lei submetida ao conhecimento
do Senado – e esse é o ponto que mais me interessa
– visa-se dar efeito suspensivo ao despacho de
pronúncia, quando o réu fôr maior de 18 e menor de
21 anos.
Peço a atenção do Senado para a
herezia contida no projeto, em relação à
sistemática da nossa lei adjetiva. Hoje, pela
lei escrita brasileira, os crimes praticados
por maiores de 18 anos, cuja pena fôr su-
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perior a 10 de prisão, sujeitam o delinqüente à prisão
preventiva ex-officio, sem se falar nos casos de
flagrante delito. Chegaríamos, então, a situação
evidentemente paradoxal: um réu maior de 18 anos,
preso, acusado de crime de morte, cuja pena é maior
de 10 anos de prisão, seria imediatamente preso, por
efeito de prisão preventiva automática. Se fôsse
detido em flagrante delito, estaria ipso-facto recolhido
à prisão. Depois, instaurar-se-ia a formação de
culpa, ouvir-se-iam as testemunhas e seria proferida
a sentença de pronúncia. Esta, na tradição
penal brasileira, na tradição do Direito Repressivo
Brasileiro sujeita o réu, à prisão e julgamento,
inscrevendo-se o nome do réu no sói dos
culpados. No entretanto, se o projeto fôsse
aprovado, o reu, depois de pronunciado, seria pôsto
em liberdade porque recorreria do despacho da
pronúncia.
Vêm V. Ex.ª Sr. Presidente, e o Senado a que
cúmulo de absurdo chegamos: o delinqüente preso
em flagrante delito, por homicídio ou sujeito à prisão
preventiva automática, no sistema da lei repressiva
brasileira, depois de sumariado, depois de
organizadas contra êle tôdas as peças da acusação
e da defesa, depois de pronunciado pelo juiz é posto
em liberdade e, solto, pode recorrer da decisão,
aguardando o pronunciamento do tribunal ad quem.
E como a prescrição para êsse delinqüente é menor
que a metade da prescrição para réus comuns, o
que o projeto visa é permitir que êle espere exaurir
o prazo da prescrição, beneficiado com a
impunidade.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª tem toda
razão.
O SR. DARIO CARDOSO: – Permite V. Ex.ª
um aparte? (Assentimento do orador). – A
modificação que se pretende fazer do Direito Penal
Brasileiro, através do projeto, além de contrariar
nossa tradição, terá conseqüências práticas – se
aprovado – as mais desastrosas, as mais prejudiciais
ao Brasil.
O SR. ANDRADE RAMOS: – As mais
danosas.
O SR. DARIO CARDOSO: – No interior em
regra, o juri absolve, por mais bárbaros que sejam os
crimes.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Ê realidade.
O SR. DARIO CARDOSO: – Para o réu,
a
única
punição
é
a
prisão
que

decorre entre a pronúncia e o julgamento. Se a
pronúncia tiver efeito suspensivo ou se permitir o
recurso contra a pronúncia, os réus que não se
apresentam à prisão passarão pela cadeia um só
dia.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito bem.
O SR. DARIO CARDOSO: – Poderão
contrariar o líbelo e só comparecer no dia do
julgamento para serem absolvidos. Temos,
pràticamente, no interior, apenas a punição
decorrente do despacho da pronúncia ao dia do
julgamento.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Agradeço o
aparte
de
V.
Ex.ª
altamente
ilustrativo,
principalmente porque V. Ex.ª é experimentado
magistrado conhecedor, portanto, das deficiências da
nossa organização penal no anterior.
Vou, porém, socorrer-me, Senhor Presidente,
para exemplo, de um dos mais bárbaros crimes de
que dão notícia as crônicas policiais do Brasil – O
assassínio praticado, ainda há poucos dias, na
estrada do Redentor por um bacharel em direito,
contador de uma casa comercial e um maior de
dezoito anos e menor de vinte, autor material do
delito. Êsse bárbaro criminoso, êste monstruoso
criminoso que, dentro da organização penal
brasileira, está sujeito à prisão preventiva
automática, depois de submetido ao sumário da
culpa, depois de sumariado e ter sido proferida
contra êle sentença que, pela tradição criminal
brasileiro, sujeita-o à prisão e livramento e inclui o
nome do réu no rol dos culpados, êsse delinqüente
será posto em liberdade e poderá recorrer do
despacho de pronúncia quando, pela lei brasileira,
pelo simples fato de ter sido acusado de crime, cuja
pena é maior de dez anos, seria obrigado a
submeter-se a processo, preso, para que o exemplo
de sua impunidade não fôsse incentivo à prática de
novos crimes.
O Projeto é mais interessante ainda Sr.
Presidente, Senhores Senadores. Como bem notou o
nobre Senador Olavo Oliveira no seu parecer, o art. 1º
manda dar nova redação ao art. 407 do Código Penal,
mas o faz repetindo-o nos mesmos têrmos.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Não há
nenhuma alteração substancial.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Diz
muito bem o nobre Senador Aloysio de
Carvalho
num
aparte
elucidativo
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que não há diferença entre os dois textos.
Nessas condições, o objetivo do autor do
projeto foi confundir. Êste primeiro artigo repete
"ipsis litteris", o próprio texto do Código de Processo
Penal.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Já é uma
cortina de fumaça.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Sim, já é uma
cortina de fumaça. O artigo segundo – aí já começa
o gato escondido a pôr o rabo de fora – prescreve:
"A intimação da sentença de pronúncia, em
crime inafiançável, far-se-á sempre ao réu,
pessoalmente, se fôr menor, também ao seu
curador".
Êste é o texto da lei brasileira. Texto sábio,
justo, preciso.
A intimação do réu em crime inafiançável
far-se-á pessoalmente. O autor do projeto
acrescenta "e, se êste fôr menor, também ao seu
curador".
Aí é que está, Sr. Presidente, o objetivo do
projeto. É que se trata, provàvelmente, de beneficiar
réus que foram sumariados, que já foram intimados,
pessoalmente, por despacho de pronúncia e se
foragiram. Agora se exige a intimação do curador
para fazer correr novo prazo para interposição
do recurso de pronúncia. E, como agora, o
recurso de pronúncia pelo artigo terceiro do
projeto, tem efeito suspensivo, permite-se ao
réu livrar-se sôlto; êste réu, que foi denunciado,
processado, sumariado, e contra o qual foi
proferida uma sentença de pronúncia da qual foi
intimado...
O artigo terceiro...
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Peço licença para observar ao nobre
orador que está esgotado o tempo de que dispõe.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Acato a
observação de V. Ex.ª, Sr. Presidente, e vou
terminar. O réu só poderá recorrer da pronúncia
depois de prêso, salvo se prestar fiança, nos casos
em que a Lei a admitir. Ou se fôr de menor idade,
acrescenta o projeto.
O acréscimo não se justifica.
Aos dezoito anos começa a capacidade penal.
Dela decorre a responsabilidade criminal. Aos
dezoito anos, por sua vez, iniciam-se a
responsabilidade civil e a capacidade política.

Os institutos que integram o sistema
repressivo brasileiro não podem ser desnaturados
por leis com um sentido particularista.
Salvaguardemos as conquistas da cultura
brasileira, das quais podemos nos envaidecer.
Assim, Sr. Presidente, e de acôrdo com o
parecer da Comissão de Justiça, êste projeto deve
ser rejeitado, para ser mantida a sistemática de
nossas duas leis fundamentais, o Código Penal,
como lei substantiva e o Código do Processo Penal,
como lei adjetiva. (Muito bem: muito bem. O orador é
cumprimentado).
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) (pela
ordem): – Sr. Presidente, o nobre Senador Arthur
Santos já demonstrou à saciedade, a importância do
projeto e a procedência das argüições da Comissão
de Constituição e Justiça. Quero, porem, pedir a
atenção de V. Ex.ª e do Senado para uma feição
regimental.
Quando o projeto foi inicialmente à Comissão
de Constituição e Justiça, ela, por sugestão minha,
fêz sua uma emenda supressiva do artigo terceiro.
De momento, não se examinou demoradamente o
conteúdo dos artigos primeiro e segundo. Vindo a
matéria a plenário o nobre Senador Arthur Santos,
aliás em plena concordância com os demais
membros da referida Comissão, apresentou emenda
supressiva dos arts. 1º e 2º; vale dizer, foram duas
emendas apresentadas com pareceres favoráveis
dessa Comissão: uma, do nobre Senador Arthur
Santos, suprimindo os artigos 1º e 2º; outra, da
Comissão, por sugestão minha, suprimindo o art. 3º.
Isso quer dizer, praticamente, que a Comisão
opinou, no final, contra todo o projeto, porquanto, com a
aprovação dessas emendas, resta de pé, apenas, o art.
4º, que reza: "Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário".
A atitude do Senado, seja na maneira de ouvir,
seja nos aplausos com que corôou a brilhante oração
proferida pelo meu ilustre amigo e eminente
companheiro de bancada. Senador Arthur Santos,
mostra, ou pelo menos revela, estar de inteiro acôrdo
com a Comissão de Constituição e Justiça.
Acontece, porém, que se V. Ex.ª, Sr.
Presidente,
puzer
em
discussão,
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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ou votação, emenda por emenda, como de
regimentalidade imediata, e se essas emendas
forem aceitas, chegaremos à seguinte conclusão: o
projeto, sem os seus três primeiros artigos, fica
sem objeto e conteúdo, e se detivermos, apenas,
em discussões de nugas, sem a devida cautela,
poderá, assim emendado, voltar à Câmara dos
Deputados, onde as emendas estarão sujeitas
a rejeição, sendo destruída, assim a ação do
Senado.
No final, as emendas opinam pela rejeição do
projeto em si.
Venho, portanto, requerer a Vossa Ex.ª
que, ouvida a Casa, se digne pôr em votação
o projeto, alterando a ordem regimental, que
manda apreciar, em primeiro lugar, as emendas, e
depois o projeto. Porque, Sr. Presidente,
rejeitado o projeto, como parece ser a
orientação do Senado, não há mais objeto para as
emendas, e a aprovação destas nada mais
significa senão a rejeição do projeto. (Muito bem;
muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – O requerimento de
preferência é por escrito.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Obrigado a
V. Ex.ª. Vou redigí-lo e enviá-lo à Mesa
imediatamente.
Vem à Mesa e é lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Requeiro preferência para a votação do
Projeto de Lei da Câmara nº 241, de 1948.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1948. –
Ferreira de Souza.
O SR. PRESIDENTE: – Manda o Regimento
Interno que, em segunda discussão, sejam
apreciadas, em primeiro lugar, uma a uma, e depois
o projeto, em globo, com as alterações feitas.
Quanto à primeira discussão, estabelece
o Regimento que a votação seja feita
artigo por artigo, precedida pelas emendas, se
supressivas.
Se o Senado, a requerimento de qualquer
Senador, resolver o contrário o Regimento, para o
caso de primeira discussão, prevê a hipótese de se
alterar a votação, apreciando a Casa primeiro
as emendas e depois o projeto. Quanto, porém, à
fase da segunda discussão, não vejo como
interpretar o nosso Estatuto, autorizando a inversão
em causa.
No entanto, devo acrescentar que não acredito
possa ocorrer a conseqüência a que se referiu o
nobre Senador Ferreira de Souza.

As emendas terão de ser postas em votação
uma a uma. Uma vez aceitas, deverá ser votado, afinal
o artigo restante do projeto, ou seja o artigo 4º, em face
da supressão dos anteriores. Nessa ocasião, será
fatalmente rejeitado, e o projeto caído por completo.
Não me parece possível, dentro do
Regimento, a inversão requerida, desde que é
prevista apenas para a fase da primeira discussão.
Assim tem sido sempre entendido.
Vou submeter a votos, em primeiro lugar, as
emendas.
São aprovadas as seguintes:
EMENDAS
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 241 de 1948.
Suprima-se o artigo 3º.
EMENDA
Nº 2
Suprima-se os artigos 1º e 2º.
O SR. PRESIDENTE: – Resta do projeto apenas
o artigo 4º, que vou submeter ao voto do plenário.
Os senhores que o aprovam, queiram ficar
sentados. (Pausa).
Está rejeitado.
É rejeitado o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 241, de 1948
Altera a redação dos artigos 407, 414 e 545 do
Código do Processo Penal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É assim redigido o artigo 407 do Código
do Processo Penal – "Decorridos os prazos de que
trata o art. 406, os autos serão enviados dentro de
quarenta e oito horas ao Presidente do Tribunal de
Júri que poderá ordenar as diligências necessárias
destinadas a sanar qualquer nulidade ou suprir falta
que prejudique o esclarecimento da verdade e inquirir
testemunhas não indicadas pelas partes. Cumpridas
as diligências mandará dar nova vista às parte nos
mesmos prazos anteriores e proferirá sentença.
Art. 2º É assim redigido o artigo 414 do Código
do Processo Penal. – "A intimação da sentença de
pronuncia, em crime inafiançável, far-se-á sempre ao
réu, pessoalmente e, se êste fôr menor também ao
seu curador.
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Art. 3º E assim redigido o artigo 585 do Código
do Processo Penal – O réu só poderá recorrer da
pronúncia depois de preso, salvo se prestar fiança,
nos casos em que a Lei a admitir, ou, se de menor
idade, por criminoso primário.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se a
Votação, em 1º discussão do Projeto nº 9, de
1948 (oriundo da Comissão Mista de Leis
Complementares) que estabelece normas para a
concessão
de
assistência
judiciária
aos
necessitados, (Com pareceres da Comissão de
Constituição e Justiça a saber; nº 176 favorável, com
emenda ao Projeto nº 1.153, contrário ás emendas
de plenário).
Vão ser submetidas em primeiro lugar as
emendas, todas com parecer contrário,
São rejeitadas as seguintes:

EMENDA
Nº 2

Ao artigo 11:
Substitua-se pelo seguinte:
"Quando o beneficiário da assistência
judiciária
for
vencido
na
causa,
os
emolumentos e custas devidos aos juízes,
órgão
do
ministério
público
curadores
e
serventuários
de
justiça,
as
despesas com as publicações indispensáveis,
feitas
em
jornais
não
oficiais,
as
indenizações
devidas
às
testemunhas,
quando empregados de empresas particulares; e
os honorários dos peritos – serão pagos
pela Fazenda Federal, se a causa for
ajuizada
na
Justiça
do
Distrito
Federal
ou dos Territórios, nas Justiça Militar ou do
Trabalho,
e
pelos
Estados,
quando
Ao Projeto de Lei do Senado nº 9
processada
nas
respectivas
justiças.
EMENDA
§1º
Também
serão
pagos
pela
União,
ou
pelos
Estados,
na
forma
Nº 5
deste artigo as custas e os honorários
dos
advogados
do
assistido,
Ao art. 11.
vencedor
ou
vencido,
salvo
se
Suprima-se a expressão "advogado".
a sentença dispuser diversamente.
2º
Os
honorários
do
advogado
EMENDA
serão fixados por meio de arbitramento.
§ 3º Os honorários do advogado a que
Nº 3
se
refere
o
presente
artigo
as
dotações
orçamentárias,
serão
consignadas
Ao art. 14:
ao Poder Judiciário na forma estabelecida
Suprima-se o parágrafo único.
no
parágrafo
único
do
art.
204,
da
Constituição Federal.
EMENDA
O SR. PRESIDENTE: – Tratando-se
de matéria em primeira discussão, a votação
Nº 4
do
projeto
será
feita,
separadamente,
artigo por artigo, salvo requerimento em
Ao artigo 18:
contrário.
Suprima-se as palavras: "ficando sujeitos às
Vai-se proceder à leitura do. artigo primeiro.
mesmas obrigações impostas por esta lei aos
O SR. FERREIRA DE SOUZA (Pela ordem):
advogados".
– Sr, Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte a Casa
sobre se permite votação em globo, porquanto o
EMENDA
projeto é suficientemente conhecido.
Nº 1
Substitua-se o art. 11 pelo seguinte:

Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO

Art. 11. As custas do processo devidas ao
Nº 168, de 1948
advogado do assistido aos peritos e aos
serventuários da justiça, não remunerados pelos
Requeiro a votação em globo do Projeto de Lei
cofres públicos serão pagas por estes, a cujas do Senado nº 9, de 1948.
expensas correrão também as oriundas das taxas e
Sala das Sessões, em 25 de outubro de 1948.
selos judiciários.
– Ferreira de Souza.
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O SR. PRESIDENTE: – Vai ser votado em
globo, em 1º discussão, o Projeto n.º 9, de 1948.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. – (Pausa).
É aprovado o seguinte:
PROJETO
Nº 9, de 1948
Estabelece normas para a concessão de
assistência judiciária aos necessitados.
(Da Comissão Mista de Leis Complementares)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O poder público federal e estadual
concederá assistência judiciária aos necessitados
nos termos da presente lei.
Art. 2º – Gozarão dos benefícios desta lei os
nacionais ou estrangeiros residentes no país que
necessitarem recorrer à justiça penal, civil, militar ou
do trabalho.
Parágrafo único. Considera-se necessitado,
para os fins legais, todo aquêle cuja situação
econômica não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários de advogado sem prejuízo
do sustento próprio ou da família.
Art. 3º – A assistência judiciária compreende
as seguintes isenções:
I – das taxas judiciárias e dos selos;
II – dos emolumentos e custas devidos aos
Juizes, órgãos do Ministério Público e Serventuário
da Justiça;
IlI – das despesas com as publicações
indispensáveis no jornal encarregado da divulgação
dos atos oficiais;
IV – das indenizações devidas as testemunhas
que, quando empregados, receberão do empregador
salário integral, como se em serviço estivessem com
direito regressivo contra o poder público federal no
Distrito Federal e nos Territórios ou contra o poder
público estadual, nos Estados;
V – dos honorários de advogados e peritos.
Art. 4º – A parte que pretender os benefícios
da assistência judiciária requererá ao Juiz
competente
lhe
conceda
tais
benefícios,
mencionando na petição o rendimento ou
vencimento que percebe, bem como os encargos
próprios e os de família.
Parágrafo único. A petição será instruída
por
um
atestado
em
que

conste ser o requerente necessitado não podendo
pagar as despesas do processo. Êste documento
será expedido, isento de selos e emolumentos, pela
autoridade policial ou pelo prefeito municipal.
Art. 5º – O Juiz, se não tiver fundadas razões
para indeferir o pedido, deverá julgá-lo, motivando ou
não, o deferimento.
§ 1º – Deferido o pedido, o Juiz determinará
que o serviço de assistência judiciária organizado e
mantido pelo Estado, onde houver indique no prazo
de 48 horas, o advogado que patrocinará a causa do
necessitado.
§ 2º – Se no Estado não houver serviço de
assistência judiciária por ele mantido caberá a
indicação ,á Ordem dos Advogados por suas Seções
Estaduais, ou Sub-seções municipais.
§ 3º – Nos municípios em que não existirem
sub-seções da Ordem das Advogados do Brasil, o
próprio juiz fará a nomeação do advogado que
patrocinará a causa do necessitado.
§ 4º – Será prefreido para a defesa da causa
o advogado que o interessado indicar e que declare
aceitar o encargo.
Art. 6º – O pedido quando formulado no curso
da ação, não a suspenderá, podendo o juiz em face
das provas conceder ou denegar de plano o
benefício de assistência. A petição neste caso, será
autuada em separado, apensando-se os respectivos
autos aos da causa principal, depois de resolvido o
incidente.
Art. 7º – A parte contrária poderá em qualquer
fase da lide requerer a revogação dos benefícios de
assistência, desde que prove a inexistência ou o
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua
concessão.
Parágrafo único – Tal requerimento não
suspenderá o curso da ação e se processará pela
forma estabelecida no final do art. 6º desta lei.
Art. 8º – Ocorrendo as circunstâncias
mencionadas no artigo anterior, poderá o Juiz, "exofício", decretar a revogação dos benefícios.
Art. 9º – Os benefícios da assistência
judiciária compreendem todos os atos do
processo até decisão final do litígio, em
todas as instâncias.
Art. 10º – São individuais e concedidos
em
cada
caso
ocorrente,
os
benefícios
de
assistência.
judiciária,
que
se
pão
transmitem aos cessionários de direito e
se extinguem pela morte do beneficiário,
podendo,
entretanto,
ser
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concedidos aos herdeiros que continuarem à
demanda e que necessitarem de tais favores na
forma estabelecida nesta lei.
Art. 11 – Os honorários de advogado e peritos,
as custas do processo, as taxas e selos judiciários,
serão pagos pelo vencido quando o beneficiário de
assistência for vencedor. na causa.
Parágrafo único – Os honorários do advogado
serão arbitrados pelo juiz até o máximo de 20%
sobre o liquido apurado na execução da sentença.
Art. 12 – A parte beneficiada pela isenção do
pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las,
desde que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento
próprio ou da família. Se dentro de cinco anos, a
contar da sentença final, o assistido não puder
satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará
prescrita.
Art. 13 – Se o assistido puder. atender, em
parte, às despesas do processo, o juiz mandará
pagar as custas, que serão rateadas entre os que
tiverem ao seu recebimento.
Art. 14 – Os advogados indicados pela
assistência ou nomeados pelo juiz, serão obrigados,
salvo justo motivo, a critério do juiz a patrocinar as
custas dos necessitados, sob pena de multa de
duzentos a mil cruzeiros.
Parágrafo único – As multas previstas neste
artigo reverterão em proveito do advogado que
assumir o patrocínio da causa.
Art. 15 – São motivos para a recusa do
mandato pelo advogado, de signado ou nomeado;
1º – Estar impedido de exercer a advocacia;
2º – Ser procurador contituído pela parte
contrária ou ter com ela relações profissionais de
interêsse atual;
3º – Ter necessidade de se ausentar da
comarca
para
atender
a
outro
mandato
anteriormente outorgado ou para defender interesses
próprios inadiáveis;
4º – Já haver manifestado por escrito sua
opinião contrária ao direito que o necessitado
pretende pleitear;
5º – Haver dado à parte contrária parecer
escrito sobre a contenda.
Parágrafo único – A recusa será solicitada ao
juiz, que, de plano, a concederá, temporariamente ou
definitivamente, ou a denegará.
Art. 16 – Se advogado ao comparecer em
juízo,
não
exibir
o
instru-

mento do mandato, outorgado pelo assistido, o juiz
determinará os termos da referida outorga.
Art. 17 – Caberá recurso de agravo do
instrumento
das
decisões
proferidas
em
conseqüência de aplicação desta lei, salvo quando a
decisão for denegatória da assistência, caso em que
o agravo será de petição.
Art. 18 – Os acadêmicos de direito a partir da
4ª série, poderão ser indicados pela assistência
judiciária, ou nomeados pelo juiz para auxiliar o
patrocínio das causas dos necessitados, ficando
sujeitos às mesmas obrigações impostas por esta lei
aos advogados.
Art. 19 – Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto que acaba
de ser aprovado em 1º discussão fica sobre a mesa,
aguardando o interstício regimental para entrar em
segunda.
E aprovado em discussão única e vai à
Comissão de Redação o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 364, de 948
Considera de utilidade pública a Casa de
Nossa Senhora da Paz, no Rio de Janeiro.
Congresso Nacional decreta:
Artigo único – E reconhecida de utilidade
pública a Casa de Nossa Senhora da Paz com sede
no Rio de Janeiro, fundada em 31 de maio de 1945,
e com estatutos registrados, sob nº 992, no livro K-I
do 3º Oficio do Registro de Títulos da mesma cidade,
em 10 de janeiro de 1946; revogadas as disposições
em contrário.
E rejeitado, em discussão única o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 390, de 1948
Que da nova redação ao artigo 609 do Código
de Processo penal, relativo ao julgamento de
recursos e apelações pelo Tribunal de Apelação,
Câmaras Criminais ou Turmas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O artigo 609 do Código do Processo
Penal
(Decreto-lei
núme-
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ro 3.689, de 31 de outubro de 1941) passa a ter a
redação seguinte:
"Art. 609 – Os recursos e apelações serão
julgadas pelos Tribunais de Justiça, Câmaras ou
Turmas Criminais, de acordo com a competência
estabelecida pelas leis de organização judiciária, e
quando
desfavoráveis
ao
acusado,
serão
embargáveis".
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
É aprovado, em discussão única, o seguinte:
PARECER
Nº 1.158, de 1948

Por
ser
a
matéria
consubstanciada
naquela
declaração,
em
sua
grande
parte, concernente à órbita legislativa federal,
a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e
a Lavoura e o Comércio de Café entregam ao
estudo e meditação dessa augusta Casa as
suas sugestões sôbre o grande problema
que empolga a economia nacional, certos de que
o pensamento da Assembléia Legislativa e
dos lavradores paulistas logrará compreensão
o encontrará ampla repercussão entre os
ilustres membros do Senado Federal, aos
quais ninguém sobreleva em espírito público
e dedicação à Pátria.
Atenciosas saudações. – Lincoln Feliciano,
Presidente da Assembléia Legislativa.
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República.
As Associações de Classe da Lavoura e
do Comércio de Café de São Paulo, em
reunião
conjunta
com
os
Deputados
à
Assembléia Legislativa daquêle Estado, adotaram
as seguintes conclusões, que correspondem
às aspirações fundamentais da agricultura cafeeira:
1.Consideram
como
indispensável
ao
desenvolvimento
agrícola
ao
aproveitamento
das terras, ao combate ã erosão do solo e às
pragas que dizimam a lavoura, à normalidade
dos preços, à estabilidade da economia nacional e
à fixação e proteção do trabalhador rural,
a
necessidade
serem
atendidas
ás
reivindicações
conbustanciadas
na
presente
declaração de princípios;
2.
Reconhecem,
ainda,
que
devem
ser reafirmadas, junto ao Govêrno da República,
as
recomendações
da
Carta
Econômica
de Teresópolis, que reputam imprescindíveis
ao equilíbrio entre as fôrças econômicas,
sociais e políticas da Nação;
3. Com êsse pensamento, afirmam que os
rumos da política agrária brasileira deverão ser
traçados pelas próprias classes rurais (*), que devem
ser ouvidas sôbre a elaboração de planos de ordem
geral que interessem à agricultura ou para a
determinação de diretrizes especificas;

Da Comissão de Constituição e. Justiça, sobre
o Oficio S-64 de 11948.
Relator: Sr. Arthur Santos.
As Associações de classe da Lavoura e do
Comércio de Café de São Paulo e a Assembléia
Legislativa do mesmo Estado redigiram uma
declaração de princípios, dirigida ao Senhor
Presidente da República condensando as aspirações
fundamentadas de agricultura cafeeira. Dessa
representação deram ciência, por cópia ao Senado
Federal.
Nada há a opinar a respeito. Em face, porém,
da relevância da matéria e procedência da
exposição, seria aconselhável a sua publicação no
Diário do Congresso.
Sala das Comissões, em 14 de outubro de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Arthur Santos,
Relator. – Waldemar Pedrosa. – Etelvino Lins. –
Filinto Muller. – Vergniaud Vanderley. – Aloysio de
Carvalho.
São Paulo, 20 de setembro de 1948.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
da República.
As Associações de Classe da Lavoura e
do Comércio de Café de São Paulo e a
Assembléia Legislativa daquele Estado têem a
honra de passar às mãos de Vossa Excelência
a
inclusa
declaração
de
princípios
que
encaminharam ao Exmo. Sr. Presidente da
República
com
o
objetivo
de
alcançar __________________
correspondência às aspirações fundamentais (*) Carta Econômica de Teresópolis – Capítulo II –
da
agricultura
cafeeira, Produção Agrícola e Florestal.
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4.Encarecem, ainda, que a livre circulação dos
produtos exige a abolição de qualquer imposto ou
taxa sõbre a exportação, assim como a de barreiras
fiscais entre os Estados e os Municípios, a qualquer
título e forma;
Com o fim de valorização dos produtos
agricolas, recomendam a descentralização das
indústrias que os utilizam, instalando-as nas
proximidades das fontes de ,produção; (*)
Reivindicam medidas de proteção à terra
contra a erosão, de defesa das matas e fomento à
silvicultura, bem como a isenção de impostos sobre
terrenos reflorestados, tendo em vista a preservação
do solo e a reserva de combustíveis; (*)
7. Pedem sejam proporcionados recursos aos
agricultores para a recuperação da fertilidade da
terra exaurida pelo cultivo prolongado (*) e
manifestam a inadiável necessidade de combate
intensivo às pragas que assolam a lavoura,
especialmente à broa de café;
8. Reclamam rápidas medidas de assistência
técnica e de crédito, bem como a entrega à Lavoura
dos recursos e bens originários de sua contribuição
direta ou indireta para efeitos de equilíbrio estatístico
e atualmente em poder do Govêrno ou de autarquias
criadas para a sua administração;
Propugnam pela total supressão de impostos
taxas ou restrições de importação que recaiam sôbre
instrumentos e máquinas agrícolas, que devem ser
fornecidos aos lavradores a preços acessíveis e com
financiamento à, longo prazo;
Aconselham,
em
vista
da
sua
interdependência cada dia mais estreita, seja
corrigida a disparidade dos preços dos produtos
agrícolas e dos industriais, a fim de que a agricultura
possa ter maior compensação sem prejuízo dos
consumidores;
Declaram que a interferência do Estado na
ordem econômica deve visar à articulação racional
das forças produtoras, sob a forma de um eficaz
estímulo às suas atividades, auxiliando-as,
facilitando a sua organização e prestando-lhes
assistência

(*) Com êsse objetivo cabe ao Estado
promover
medidas
que
assegurem
a
estabilidade
dos
mercados
e
os
preços
mínimos remuneradores do custo da produção,
e, através da concessão de créditos a longo prazo,
fortalecer os produtores para a luta contra
os
especuladores,
intermediários
e
açambarcadores da produção nacional;
12.De forma nenhuma poderá o Estado
concorrer nos mercados, diretamente ou por meio de
autarquias, vendendo produtos de que é depositário,
ou que arrecadou à Lavoura em momentos de crise,
para fins de equilíbrio estatístico;
13.Solicitam, ainda, promova o Govêrno
meios capazes de fazer cessar o êxodo dos
campos;
que
facilite
o
reagrupamento
das
populações
marginais
dispersas,a
fim
de incorporá-las ao .quadro econômico do
País (*); que admita à imigração famílias
de
agricultores,
notadamente
italianas,
holandezas,
suiças
e
portuguesas;
que
proporcione
à
população
rural
assistência
gratuita, social e sanitária, bem como ensino geral,
especialmente técnico-agrícola (*);
14.Para solução dos problemas rurais
recomendam, além disso, a coleta e a interpretação
de elementos estatísticos sõbre a produção agrícola,
em especial, e as condições econômicas à elas
relacionadas, em geral; (*)
15. Pedem a intensificação do aproveitamento
de nossas .fontes naturais de energia elétrica e o seu
fornecimento a preços baixos às populações
fazendas e indústrias que tenham por base o
aproveitamento dos produtos agrícolas;
Com o fim de estimular o desenvolvimento
agrícola-pecuário, recomendam que se dê a êsse
tipo de indústrias vantagens e concessões especiais,
inclusive financiamento a juros módicos e a prazos
longos, desde que estejam localizadas junto às
fontes de produção;
Finalmente, em perfeita coerência com os
princípios aqui proclamados, – e como sua resultante
imediata –, para a Lavoura Cafeeira.

__________________

__________________

(*) Carta Econômica de Teresópolis – Capítulo II – (*) Carta Econômica de Teresópolis – Capítulo II –
Produção Agrícola e Florestal.
Produção Agrícola e Florestal.
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envolvida pela mais terrível das crises, – a crise
de produção e de crédito – e atingida pela
devastadora praga, da broca, declaram ser
Inadiáveis e reclamam com urgência as seguintes
medidas:
a) Congelamento das vendas de café
pelo D. N. C. até que se estabeleça, por fôrça de
lei, o plano,de colocação dos estoques em
poder da extinta autarquia;
b) Entrega da liquidação do D. N. C. à
Lavoura,
por
intermédio
de
seus
representantes indicados por suas entidades
representativas;
c) Financiamento amplo do café exportável, na
base mínima de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) a
saca, não somente em Santos, mas em tôdas as
Agências do Banco do Brasil, independentemente do
limite de cada Agência;
d)
Antecipação
do
recebimento
de
propostas para o penhor agrícola do café, levando-se
em conta o total da safra pendente e não quarenta
arrobas por mil pés, a fim de possibilitar ao lavrador
a aquisição, em época oportuna, dos materiais
necessários ao combate à broca nas zonas por ela
afetadas;
e) Financiamento das entre-safras pelo
prazo de três anos, sempre que a colheita não
cubra as reais necessidades do custeio das
lavouras cafeeiras e do combate à broca,
sendo
estas
operações
garantidas
subsidiáriamente, com os remanescentes do
D. N. C;
f) Financiamento imediato de 90%, para
as operações no PaÍs e no Exterior, versando
a aquisição de maquinária especial, para o
combate à broca,quando realizadas diretamente
por agricultores ou por intermédio de suas
entidades de classe ou cooperativas;
g) Sustação imediata de qualquer embarque
de café em poder do D. N. C., quer para o mercado
de Santos, quer para o do Rio de Janeiro.
Excelentíssimo Senhor Presidente:
Os lavradores paulistas, pelas suas entidades
de classe, e o Povo de São Paulo, pela
sua Assembléia Legislativa, com plena consciência
de
suas.
responsabilidades,
submetem
ao
esclarecido
espírito
de
Vossa
Excelência
as
presentes
reivindicações,
na
certeza

de que as mesmas serão atendidas, para maior bem
estar e prosperidade da Nação.
São Paulo, 20 de setembro de 1943. – Lincoln
Feliciano, Presidente da Assembléia Legislativa. –
Raul da Rocha Medeiros, Presidente da Sociedade
Rural Brasileira. – Alkmin Junqueira, Diretor da
Federação das Associações Rurais do Estado do
São Paulo. – José Eduardo Ferreira Sobrinho,
Diretor da Associação dos Lavradoras de Café de
São Paulo. – Alceu Martins Lameira, Presidente da
Associação Comercial de Santos.
São aprovados em discussão única, os
seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 371, de 1948
Concede subvenção à Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil, e autoriza a abertura do crédito
necessário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida à Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil a subvenção anual de Cr$
16.564.800.00 (dezesseis milhões, quinhentos e
sessenta e quatro mil e oitocentos cruzeiros).
Art. 2º Para atender, no corrente exercício, a
despesa com a aludida subvenção, é o Poder:
Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, o crédito especial de
Cr$16.564.800.00 (dezesseis milhões, quinhentos e
sessenta e quatro mil e oitocentos cruzeiros).
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 374, de 1948
Revoga a taxa especial criada pelo Decreto-lei
nº 5.582, de 1943, sôbre o algodão exportado ou
utilizado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E revogada a taxa especial criada pelo
Decreto-lei nº 5.582, de 17 de junho de 1948, sóbre
o algodão exportado ou utilizado.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
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O SR. PRESIDENTE: – Vão a Comissão de
Redação os projetos de leis da Câmara ns. 371 e
374, de 1948.
Votação, em 1º discussão, do Projeto da Lei
do Senado n.º 22, de 1948, que altera dispositivo do
Código de Processo Penal. (Com parecer contrário,
sob n.º 1.107, da Comissão de Constituição e
Justiça, com voto em separado do Senador
Waldemar Pedrosa).
O SR. FERREIRA DE SOUZA (Pela ordem):
– Sr. Presidente, o projeto nº 22, do Senado, trata do
mesmo assunto que o projeto nº 241, de 1948, há
pouco rejeitado por esta Casa..
Visa fim idêntico ao declarado no art. 3º do
projeto nº 241, tanto que diz:
"O art. 585 do Código de Processo Penal
(Decreto-lei nº 368, de 3 de outubro de 1941) passa
a ter a seguinte redação:
"O réu não poderá recorrer da pronúncia
senão depois de prêso, salvo se prestar fiança, nos
casos em que a Lei admitir, ou, sendo de menor
idade, se for criminoso primário".
A Comissão de Constituição e Justiça repeliu o
projeto, de acôrdo com orientação adotada em
parecer anterior, emitido sôbre proposição oriunda
da Câmara dos Deputados.
Parece-me, assim estar o assunto prejudicado,
de vez que nesta mesma sessão, o Senado tomando
conhecimento de projeto de autoria da outra Casa do
Legislativo consagrando idêntica providência,
recusou.
Está, desta forma, praticamente rejeitado o
projeto nº 22, devendo, no meu sentir ser isto
declarado pela Mesa, independente de qualquer
discussão ou votação. (Muito bem).
O SR. IVO D'AQUINO (*) (Pela ordem): – Sr.
Presidente, estou inteiramente de acôrdo com o
exposto pelo, nobre Senador Ferreira de Sousa.
De fato, parecem coincidir os textos do projeto
nº 22 e o do art. 3º da proposição rejeitada pela
casa.
Nestas
condições,
afigura-se-me
inútil
qualquer pronunciamento da casa.
O SR. PRESIDENTE: – Realmente, o art. 3º
do projeto, hoje, rejeitado, mandava redigir o art. 585
do Código
––––––––––––––––––
(*) Não foi revisto pelo orador.

de Processo Penal quase da maneira por que o faz a
proposição em debate. Apenas no projeto 241 davase forma afirmativa ao passo que no de nº 22 essa
forma é a negativa. O sentido é o mesmo; portanto, a
matéria está prejudicada por decisão anterior da
Casa.
É declarado prejudicado o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 22, de 1948
penal

Altera dispositivo do Código de Processo

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 585, do Código de Processo
Penal (Decreto-lei número 368, de 3 de outubro de
1941) passa a ter a seguinte redação:
"O réu não poderá recorrer da pronúncia
senão depois de prêso, salvo se prestar fiança, nos
casos em que a Lei admitir, ou, sendo de menor
idade, se fôr criminoso primário".
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Cogita-se, nesta iniciativa, de reduzir ao
mínimo o tempo em que hajam de ficar recolhidos
nos cárceres comuns os delinqüentes primários
durante a fase processual.
Passada em julgado a sentença condenatória
são êles obrigatoriamente recolhidos a reformatórios
especializados.
Antes porém, e até que seja definitiva
a
condenação,
permanecem
nas
prisões
comuns, em contacto com criminosos de
toda a espécie, não raro irrecuperáveis para
a
sociedade.
Os
males
resultantes
dessa promiscuidade para os menores,ainda
em face promissora de regeneração integral, são
por
demais
conhecidos.
Admitindo
com efeito suspensivo recurso do despacho de
pronúncia para os réus ainda menores, procura-se,
néste projeto, restringir tanto quanto possível ésse
prazo para os.que devam ser condenados em
definitiva e suprimi-lo para os que se revelem
merecedores da impronúncia.
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É por assim dizer uma ultima tentativa que se
faz, antes do encarceramento inevitável, de impedir
que se corrompam mais os que, por inexperiência da
idade, foram encaminhados ao crime sem se
haverem, todavia, identificado com a condição de
criminosos.
É aprovado em 2ª discussão e vai à Comissão
de Redação de Leis o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 31, de 1948
Altera o § 1º do art. 6º do Decreto-lei nº 3.448,
de 23-7-41.
Considerando:
a) que para as promoções iniciais em todos os
quadros do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, com
exceção do Quadro de Oficiais Auxiliares foi exigido
apenas: interstício mínimo no pôsto e robustez,
comprovada em inspeção de saúde; (Q.O.A. –
Decreto-lei nº 3.836, de 18-11-41, artigo 4º §§ 1º e
2º; Q.S. Aer. Decreto-lei 3.872, de 2-12-41, art. 8º
letras a e b e parágrafo único; Q. I. Aer. Decreto-lei
3.875, de 3-12-41, artigo 7º letras a e b e parágrafo
unico);
b) que mesmo para o Quadro de Oficiais
Auxiliares foi dada uma interpretação não literal ao §
1º do art. 6º do Decreto-lei 3.448, de 23-7 de 1941 a
fim de permitir a promoção ate o pôsto de capitão
somente com a exigência de robustez física a
interstício mínimo no pôsto como exigido para os
demais quadros;
c) que foi aberta exceção para promoção de
um capitão a major, sem satisfazer os requisitos
legais, sob a alegação de direito no quadro de
origem, quando êste só poderia ser alegado quando
realmente fôsse aberta a vaga, com a
passagem para a reserva do oficial que
ocupava o posto de Capitão de Corveta no
Quadro de Oficiais Auxiliares da Aviação
Naval;
d) que a exigência do § 1º do artigo
6º do Decreto-lei 3.448, de 23-7 de 1941,
desapareceu com o Decreto-lei 7.813, de
1-8-45 que equiparou os certificados das
matérias constantes do curso fundamental,
como exigido pela Escola de Aeronáutica ao
diploma do Curso Superior de Navegação

Aérea da antiga Escola de Aviação Naval do
Ministério da Marinha, quando com a simples
comparação dos programas verifica-se que não se
correspondem;
e) que dessas interpretações a alteração de
legislação resultou que em todos os quadros de
oficiais da Força Aérea Brasileira resultantes da
fusão conseqüente à criação do Ministério da
Aeronáutica, somente três oficiais, um major e dois
capitães, deixaram de gozar das vantagens da
promoção inicial, como se tivessem praticado um ato
menos digno, ou fôssem incapazes de exercer
funções de posto acima, o que não é real, pois já as
exerceram com proficiência;
f) que não é justificável esta diferença de
tratamento, porquanto reduz o estimulo e leva a
descer na justiça.
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º O § 1º do art, 6º do Decreto-lei nº 3.448,
de 23-7-41 passa a ter a seguinte redação:
§ 1º Nas promoções iniciais dos oficiais deste
quadro serão exigidos apenas:
a) Interstício mínimo no pôsto;
b) Robustez física, comprovada em inspeção
de saúde.
Art, 2º Os oficiais promovidos em virtude desta
lei, contarão as suas antiguidades da data em que
completarem os respectivos interstícios, mas não
terão direito a percepção de atrasados.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrario.
E sem debate aprovado, em discussão única,
o seguinte:
PARECER
Nº 1.207, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
369, de 1948.
A Comissão de Redação apresenta ao Senado
a redação final (fls. anexas) do Projeto de Lei nº 369,
de 1948, originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 15
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Ribeiro Gonçalves, Relator. – Augusto Meira. –
Cícero de Vasconcellos. – Waldemar Pedrosa.
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ANEXO AO PARECER Nº 1.207,DE 1948

Substitua-se pelo seguinte:
"Confraternização das Classes Trabalhadoras
O Congresso Nacional decreta:
Coroataenses, do Coroatá
Art. 1º A Lei nº 162, de 2 de dezembro de
União Artística Operária Agrícola Patoense, de
1947 passa a vigorar com as seguintes São João dos Patos;
modificações:
União Beneficente dos Trabalhadores, de São Luiz".
I. No Anexo nº 17 – Ministério da Educação e
Saúde – Verba 4 – Obras, Equipamentos e Aquisição
Estado do Ceará
de Imóveis.
Consignação VIII – Obras em Cooperação.
Onde se lê:
Sc. 17 – Construção de quaisquer
"Casa do Pobre Santa Luzia de ilegível, de
obras em edifícios destinados à educação, Baturite".
assistência social ou hospitalar mediante cooperação
Substitua-se pelo seguinte:
com
os
Estados
Municípios
ou
"Casa do Pobre Santa Luiza de ilegível, de
entidades privadas:
Baturite".
04 – Departamento de Administração:
04 – Divisão de Obras:
Estado da Paraíba
Onde se lê:
"16 – Construção do prédio da Sociedade
Onde se lê:
Bom
Pastor,
em
Natal,
Rio
Grande
"Albergue da Velhice",
do Norte".
Substitua-se pelo seguinte:
Substitua-se pelo seguinte:
"Albergue Noturno da União Espírita Deus, Amor
"16 – Construção do prédio da Obra do Born e Caridade, de João Pessoa".
Pastor, em Natal, Rio Grande do Norte – Cr$
200.000,00".
Estado de Sergipe
Onde se lê:
"53 – Inicio da construção dos Hospitais
Onde se lê:
Regionais de Jacobina e Djalma Dutra, Bahia – Cr$
"Associação de Santa Rita, de Aracaju", substitua2.400.000,00".
se pelo seguinte:
Substitua-se pelo seguinte:
"Associação de Santa Zita, de Aracajú".
"53 – Inicio da construção dos hospitais
Regionais de Jacobina e Djalma Dutra, Bahia, Cr$
Estado da Bahia
2.000.000,00".
53
–
Inicio
da
construção
do
Onde se lê:
hospital
Regional
de
Saúde,
Bahia
–
"instituto de Obras Sociais São José, da Vila de
Cr$ 400.000,00".
São Francisco",
Relação das entidades assistenciais e
Substitua-se pelo seguinte:
culturais que têm direito a subvenção no exercício de
"Instituto de Obras Sociais Santo Antonio, de S.
1948:
Francisco do Conde".
Estado do Maranhão

Estado do Ceará

Onde se lê:
Onde se lê:
"Concentração das Classes Trabalhadoras
"Circulo de Operários e Agricultores Católicos São
Coroataenses.
Jose de Aracajú
União
Artística
Operaria,
São
João
Externato São Vicente de Paulo, de Aracaju",
dos Patos.
Substitua-se pelo seguinte:
União
Beneficente
dos
Trabalhadores
"Circulo de Operários e Agricultores Católicos São
de São Luiz".
Jose, de Acaraú".
Escola Normal Rural, de Acaraú.
Externato São Vicente de Paulo, de Acaraú".
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Estado do Rio de Janeiro
Onde se lê:
"Santa Casa de Misericórdia, de Itaguaí",
Substitua-se pelo seguinte:
"Hospital São Francisco Xavier, de Itaguaí".
Estado de Minas Gerais
Onde se lê:
"Hospital de Santa Rosália, de Teófilo Otoni
Cr$ 40.000,00.
Hospital São Vicente de Paula, de Teófilo
Otoni, Cr$ 20.000,00".
Substitua-se pelo seguinte:
"Hospital Santa Rosália, de Teófilo Otoni, Cr$
30.000,00.
Hospital São Vicente de Paula, de Teófilo
Otoni, Cr$ 30.000,00".
II. No Anexo nº 18 – Ministério da Fazenda
Verba 2 – Material – Consignação III – Diversas
Despesas.
S-C
28
–
Vestuários,
uniformes
e
equipamentos etc.
Onde se lê:
"18 – Santa Catarina
03 – Mesa de Rendas Alfandegadas
01 – Itajaí, Cr$ 2.000,00".
Substitua-se pelo seguinte:
"13 – Santa Catarina
03 – Mesa de Rendas Alfandegadas
01 – Itajaí, Cr$ 12.000,00".
Onde se lê:
"19 – São Paulo
03 – Mesa de Rendas Alfandegadas
01 – São Sebastião, Cr$ 8.000,00",
Substitua-se:
19 – São Paulo.
03 – Mesa de Rendas Alfandegadas
01 – São Sebastião, Cr$ 13.000,00",
S-C 29 – Acondicionamento e embalagem, etc.
Onde se lê:
"II – Alfândegas
03 – Bahia
01 – Salvador, Cr$ 1.000,00
Total .............................. Cr$ 30.000,00

Substitua-se pelo seguinte:
"II – Alfândegas
03 – Bahia
01 – Salvador Cr$ 700,00
Total ............................ Cr$ 20.700,00".
S-C 30 – Água e artigos para limpeza e
desinfecção; serviço de asseio e higiene, lavagem
e engomagem de roupa taxas de água, esgôto e
lixo.
Onde se lê:
"04 – Direção Geral da Fazenda Nacional
03 – Divisão do Material, Cr$ 187.400,00
07 – Administração do Edifício da Fazenda
Cr$ 900.000,00
Total Cr$ 1.087.000,00".
Substitua-se pelo seguinte:
"04 – Direção da Fazenda Nacional
03 – Divisão do Material, Cr$ 87.400,00
07 – Administração do Edifício da Fazenda
Cr$ 900.000,00
Total: Cr$ 1.087,400,00".
S-C – Assinatura de recortes de publicações
periódicas.
Onde se lê:
"S. Contadoria Geral da Republica e
Contadoria",
Substitua-se pelo seguinte:
"8. Contadoria Geral da Republica e
Contadorias Seccionais".
S-C 35 – Despesas miúdas de pronto
pagamento.
Onde se lê:
"8. Contadoria Geral da Republica e
Contadoria",
Substitua-se pelo seguinte:
"8. Contadoria Geral da Republica e
Contadorias Seccionais".
S-C 38 – Publicações, serviços de impressão,
etc.
II – Alfândegas
21 – Distrito Federal
01 – Rio de Janeiro – Cr$ 100.000,00 – Total
Cr$ 207.000,00.
Substitua-se pelo seguinte:
21 – Distrito Federal
01 – Rio de Janeiro – Cr$ 200.000,00 – Total
Cr$ 307.000,00.
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Onde se lê:
"Delegacias Fiscais
09 – Minas Gerais, Cr$ 3.000,00",
Substitua-se pelo seguinte:
"Delegacias Fiscais
09 – Minas Gerais, Cr$ 13.000,00.
S-C – Telefone telefonemas, telegramas, etc.
Onde se lê:
"22 – Território do Acre:
10 – Agencias Fiscais
01 – Agencia Aduaneira
01 – Cabija Cr$ 600,00
02 – Manoa Cr$ 1.200,00".
Substitua-se pelo seguinte:
"22 – Território do Acre":
10 – Agendas Fiscais
01 – Agencia Aduaneira
01 – Cobija Cr$ 1.200,00
02 – Manoa Cr$ 600,00".
Total da Consignação III,
Onde se lê:
"22 – Território do Acre:
10 – Agencias Fiscais
01 – Agencia Aduaneira
01 – Cobija Cr$ 4.600,00
02 – Manoa Cr$ 7.000,00".
Total da Consignação III.
Leia-se:
"22 – Território do Acre:
10 – Agencias Fiscais
01 – Agencia Aduaneira
01 – Cobija Cr$ 7.000,00
02 – Manoa Cr$ 4.600,00“.

IV. É transferida para, o Anexo nº 24 –
Ministério da Viação e Obras Publicas, Verba 4 –
Obras, Equipamentos e Aquisição de Imóveis,
Consignação VII – Disposições Constitucionais. 16 –
Datações destinadas a completar o disposto nos
artigos 198 e 199 da Constituição e artigo 29 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, 04 –
Departamento de Administração, 05 – Divisão do
Orçamento:
a) Para atender o dispôsto no artigo 199 da
Constituição, II – Estado do Para:
9) para melhoramentos na Ilha de Marajó, a
dotação do quatro milhões de cruzeiros (Cr$
4.00.000,00) consignada no Anexo nº 17 – Ministério
da Educação e Saúde, Verba 4 – Obras,
Equipamentos e Aquisição de Imóveis, Consignação
VII – Disposições Constitucionais, 16 – Dotações
destinadas a completar o disposto nos artigos 198 e
199 da Constituição e artigo 29 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, 04 –
Departamento de Administração, 05 – Divisão do
Orçamento, a) Para atender o disposto no artigo 199
da Constituição, Pará X – Para melhoramentos na
Ilha Marajó.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Esta esgotada a
matéria da Ordem do Dia.
Nada
mais
havendo
a
tratar,
vou
encerrar a sessão, Designo para a de amanhã a
seguinte
ORDEM DO DIA

III – Anexo 22 – Ministério das Relações
Discussão única do Projeto de Lei da
Exteriores:
Câmara nº 302, de 1948, que autoriza a
abertura, pelo Ministério da Guerra, ao crédito
Verba 2 – Material
especial de Cr$ 1.189.000.00, para as despesas
com a confecção de medalhas (Pareceres
Consignação III – Diversas Despesas
favoráveis sob ns. 1.216 e 1.217, respectivamente,
das Comissões de Constituição e Justiça e de
31 – Aluguel ou arrendamento de imóveis; Finanças).
foros, seguros de bens móveis e imóveis.
Discussão única do Projeto de Lei da
Onde se lê:
Câmara nº 312, de 1948, que autoriza a abertura,
"Missões Diplomáticas
ao Congresso Nacional, do crédito especial
de Cr$ 3.625.00 para ocorrer ao pagamento
114 – Moscou
de diferença de vencimentos a um Diretor de
Serviço
da
Secretaria
da
Câmara
dos
Substitua-se pelo seguinte:
Deputados, (Com pareceres favoráveis, sob
"Missões Diplomáticas
ns. 1,177 e 1.178, respectivamente, das
Comissões de Constituição a Justiça e de
130 – Pretoria.
Finanças).
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Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 300, de 1948, que concede
isenção de direitos para material importado
pela Prefeitura de Niterói, por intermédio
da firma "Comércio e Indústrial Induco S.
A. (Com pareceres favoráveis, sob ns. 1.179 e
1.180, respectivamente, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças, o 1º com
emenda).
Discussão única do projeto de Lei da
Câmara nº 132, de 1948, que concede Isenção de
direitos
de
importação,
inclusive
impôsto
de consumo, para material adquirido para o
Estado de São Paulo. (Com pareceres favoráveis,
sob ns. 1.173 e 1.174, respectivamente,
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 261, de 1948, que concede isenção de
direitos de importação e demais taxas aduaneiras
para 100 toneladas de mármore importado
pelo Superior dos Padres Capuchinhos do
Rio de Janeiro. (Com pareceres favoráveis,
sob ns. 1.175 e 1.1 ilegível respectivamente,
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 237, de 1948, que cria um
Hospital Sanatório para tuberculosos na cidade de
Carpina,
Estado
de
Pernambuco,
e
dá
outras providências. (Com pareceres favoráveis,
sob ns. 1.181, 1.182 e 1.183, respectivamente, das
Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Finanças).
Levanta-se a sessão, às 16 horas e 15
minutos.
RECEBEM EMENDAS PERANTE A MESA
Nas sessões de hoje e de amanhã:
Projeto de Lei da Câmara nº 419,
de 1948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Educação e Saúde, do crédito
suplementar
de
Cr$
704.800,00,
para
o Instituto Osvaldo Cruz, em refôrço da verba que
especifica;
Projeto de Lei da Câmara nº 420,
de 1948, que autoriza o Ministério da
Agricultura a substituir os locais para a instalação de
postos agropecuários em 1948, no Estado da
Paraíba;
Projeto
de
Lei
da
Câmara
nº
421, de 1948, que isenta de direitos de

importação para consumo e demais taxas
aduaneiras, pelo prazo de um ano, o inseticida
hexaclorobenzeno;
Projeto de Lei da Câmara nº 422, de .1948,
que dispõe sôbre a ereção de monumento a
Francisco de Paula Rodrigues Alves;
Projeto de Lei da Câmara nº 423, de 1948,
que define o ano e o mês civis;
Projeto de Lei da Câmara nº 424, de 1948,
que altera a discriminação do crédito especial de
Cr$ 34.000.000,00, a que se refere a Lei nº 292, de
22 de junho de 1948;
Projeto de Lei da Câmara nº 425, de 1948,
que proíbe as vendas de café, por parte do
Departamento Nacional do Café, em liquidação;
Projeto de Lei da Câmara nº 426, de 1948,
que abre ao Poder Judiciário o crédito suplementar
de Cr$ 470.173,80 para ocorrer à despesa com o
pessoal permanente do Supremo Tribunal Federal.
Projeto de Lei da Câmara nº 427, de 1948,
que autoriza a abertura, pelo Ministério da Marinha,
do crédito especial de Cr$ 2.621.979,10, para
pagamento à Companhia Nacional de Navegação
Costeira – Patrimônio Nacional.
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO DE LEIS
Redação final das emendas do Senado ao
projeto de Lei da Câmara nº 326, de 1948.
Relator: Sen. Clodomir Cardoso.
Com êste parecer, a Comissão apresenta a
redação final das emendas do Senado ao Projeto nº
326, da Câmara dos Deputados.
Foram aprovadas sessenta emendas e
subemendas.
A Comissão reuniu, entre si, algumas
emendas e fundiu outras. Mas, em cada uma das
páginas onde lhes deu a redação final, indicou-lhes
os números, o que torna fácil a verificação do
destino que tiveram tôdas.
II
SUBEMENDA À EMENDA Nº 71 E
EMENDA N 112
Alguns Srs. Senadores pediram, em
requerimento à Mesa, que essas fôssem fundidas.
A Comissão não fez uma fusão propriamente
dita, mas reuniu-as num só dispositivo constante de
duas alíneas.
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Não as fundiu pela mesma razão por que
apenas reuniu outras. que a subemenda à emenda
nº 71, aprovada em parte, com preterição da
emenda, e a emenda nº 112, idêntica à de nº 122, a
que também alude o requerimento, tratam de
funcionários de categorias distintas, cujas situações
podem ser consideradas distintamente, quer pela
Câmara, quer pelo Sr. Presidente da República.
III
A EMENDA Nº 60 Ao ART. 30
Há emendas cuja interpretação começa a ser
objeto de controvérsia. Pareceu porém, à Comissão
que, apesar disso, nada lhes devia acrescentar nem
tirar.
Uma delas é a de nº 60. Pelo artigo 163, tal
como veio da Câmara, as disposições do projeto
seriam inaplicáveis aos membros da magistratura,
do Ministério Público Federal e do Distrito Federal,
aos Ministros e auditores do Tribunal de Contas
cujos vencimentos acabam de ser aumentados por
lei especial, e ao pessoal administrativo da câmara
do Senado e dos tribunais federais que já foram ou
deverão ser considerados por outra lei.
A emenda nº 60, porém, acrescenta ao artigo
estas palavras:
"e aos funcionários de qualquer categoria, que
sob qualquer pretexto, houverem tido, nos últimos
doze meses, aumento, ou cujos cargos tiverem sido
estruturados".
Inquirem se nessa restrição se compreendem
os funcionários promovidos.
Temos como certo que não.
E, quanto aos funcionários que passaram, no
mencionado período de um para outro quadro serão
atingidos pela emenda?
A disposição respondida afirmativamente a
pergunta pecará não só por falta de eqüidade, mas
também por tornar incoerente o projeto.
Examinemô-la em face da Lei número 200, de
1947.
Essa lei ransferiu para quadros suplementares
várias categorias de funcionários pertencentes a
quadros permanentes. Funcionários tais, nos têrmos
da emenda, não serão beneficiados pelo projeto.

Sucede entretanto, que o projeto estende o
benefício da própria Lei nº 200 a outras categorias
de funcionários, e êstes, por isso mesmo que a sua
transferência, do quadro a que pertencem para outro
se operará por virtude da lei em que o projeto se
converter, e não por efeito de lei anterior, virão a ter
a dupla vantagem negada aos favorecidos pela
transferência já efetuada.
Mas não é só. Alguns funcionários
beneficiados pela Lei nº 200 podem ter-se
aposentado.
A êsses por disposição da emenda, estenderse-ão as vantagens do projeto, isto é, as seus
proventos serão aumentados. Ora, tal fato poderá
dar lugar a que, como inativos, percebam
vencimento maior do que o pago aos que se achem
na atividade, contráriamente ao disposto no art. 16 §
1º, do projeto.
Dupla vantagem confere também o projeto a
funcionários outros, como sejam os médicos
sanitaristas, que terão direito, como não podem
deixar de ter, ao aumento, além de virem a receber
os seus vencimentos em dôbro, verificadas as
condições legais.
Depois, por que distinguir entre os que
melhoraram de situação dentro dos últimos doze
meses e aqueles cuja situação haja melhorado há
doze meses e um dia?
Nem é tudo. O tempo está correndo, e,
quando o projeto for publicado como lei, alguns dos
funcionários compreendidos hoje na disposição
restritiva já poderão achar-se fora do seu alcance.
Ora, tanto basta para mostrar quão falho é o
critério adotado pela emenda.
A medida resultante do art. 1º da Lei nº 200,
citada, teve origem num anteprojeto de iniciativa
governamental.
Os funcionários de que êle trata faziam .
parte, com outros, de um quadro, que, anos
atrás, se dividira. Em conseqüência dessa
divisão êsses outros passaram a constituir
quadro
distinto,
caiu
vencimentos
que
foram aumentados. Passou a haver, então,
disparidade entre os vencimentos de uns e de
outros.
O
Sr.
Presidente
da
República,
considerando
o
ano
passado,
que
não
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havia razão para isso, promoveu a equiparação
dêsses vencimentos, o que foi levado a efeito pela
Lei nº 200.
Pois é essa equiparação, ou a volta ao statu
quo ante, que há de resultar da emenda, se ela vier
a ficar na lei em elaboração.
E que anomalia não haverá nisso!
De feito. No regime anterior á lei nº 200, os
vencimentos das duas ordens de funcionários
consideradas eram diferentes; mas diferentes eram
também os seus quadros. Num dêles, vigorava o
padrão numérico; no outro, o padrão alfabético.
Agora, pela emenda em aprêço, teremos, dentro de
um mesmo quadro, funcionários da mesma letra
com vencimentos diversos, isto é, a letra, que
exprime o padrão de vencimentos deixará de ter, no
caso, esta significação, apesar do disposto no art. 3º
do projeto.
O mesmo, aliás, sucederá se a. disposição fôr
aplicada a funcionários que, pertencendo a uma
classe, hajam ascendido a outra, superior, em
virtude da supressão de uma ou mais classes
inferiores da sua carreira.
Conseqüências tais não podem ter estado no
pensamento da emenda.
Mas poderia a Comissão enviar a êsses
inconvenientes por uma nova redação dela?
Certamente, carecia dessa competência.
IV
A EMENDA Nº 365 AO ART. 16
Dispõe esta:
"Estender-se-ão aos médicos sanitaristas do
Ministério da Educação e Saúde, aposentados até a
data do Decreto-lei nº 8.833, de 24 de janeiro de
1945, os direitos e vantagens por êle concedidos a
partir da mesma data".
Está igualmente sendo objeto de dúvida a
disposição desta emenda.
A que médicos, na realidade, se refere ela?
Presentemente, tem-se como condição
para que um médico do serviço público
seja
havido
como
sanitarista
que
tenha
curso especial, feito no Instituto Osvaldo
Cruz.
Mas nem sempre foi assim. A lei nº 284, de 28
de outubro de 1936, fez do "médico sanitário" um
gênero que inclui certas categorias de funcionários
já existentes.

É evidente que não é possível deixar de
reconhecer aos médicos assim denominados o
caráter necessário para que se compreendam na
disposição da emenda.
Mas a lei não lhes deu denominação tal senão
em virtude das suas funções, das funções que já
vinham exercendo. Claro é também, portanto, que a
disposição da emenda abrange os médicos
aposentados antes da lei, a que ela chamou de
sanitários.
Mas é outra questão, esta que a Comissão
não pode dirimir.
EMENDA Nº 78
É esta a emenda pela qual devem ser pagos
vencimentos em dôbro aos médicos sanitaristas que
consagrem integralmente o seu tempo ao serviço
público.
Suscitasse aqui esta questão: deve-se
considerar a matéria apenas do ponto de vista da
denominação legal dada ao médico ou há alguma
coisa de essencial nela, que se haja de tomar em
consideração?
No serviço público, ao lado dos médicos que
são sanitaristas porque a lei assim lhes chama,
outros existem cuja carreira tem denominação
diferente, mas que não só hão feito o curso de
sanitaristas e sanitaristas são pelas funções que
exercem, mas também são funcionários cujo tempo
é todo dedicado, por exigência legal, aos trabalhos
da sua especialidade.
Ora, a emenda alude simplesmente a médicos
sanitaristas. Que quis significar com isso? Não seria
a Comissão que lhe pudesse esclarecer o
pensamento.
Pela emenda nº 78, parece, não é a lei, o
regulamento o serviço, senão o médico, que há de
determinar se o tempo por êle consagrado às suas
funções deve ser, ou não, integral.
Mas deve ser êste o critério?
O § 1º definindo o tempo integral, declara ser
"o dedicado exclusivamente aos trabalhos e estudos
dos problemas de medicina preventiva".
Entendido ao pé da letra o dispositivo, poderse-á considerar tempo integral qualquer lapso de
tempo, desde que dedicado exclusivamente ao
serviço ou ao estudo.
Positivamente não é êste o pensamento da
emenda. Daí o ter a Comissão dado outra redação a
êsse parágrafo.
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As
demais
disposições
não
foram
modificadas. Nova lei poderá regular mais
claramente a matéria.
Esta, aliás, já é, entre nós, objeto de
algumas disposições legais. E o que se vê
do art. 29 da Lei número 284, de 28 de
outubro
de
1936,
expresso
nêstes
têrmos:
"Art. 29. A juízo do Govêrno, e quando o
permitirem as condições financeiras do país, será
estabelecido, para o exercício de certos cargos
técnicos, científicos e de magistério, o regime do
tempo integral.
§ 1º Para o funcionário de tempo
integral serão fixados vencimentos superiores
aos do seu cargo, os quais não poderão
exceder de cem por cento dos vencimentos
normais.
§ 2º As vantagens do tempo integral sòmente
serão concedidas aos funcionários nomeados
anteriormente à êste regime, caso se obriguem,
expressamente, a não exercer qualquer outra
função.
§
3º
Ficará
sujeito
à
demissão,
mediante
inquérito
administrativo,
o
funcionário que infringir o dispôsto nos parágrafos
anteriores.
S.
C.,
em
22
de
outubro
de
1948.
–
Clodomir
Cardoso,
Presidente,
–
Cícero
de
Vasconcelos,
Relator.
–
Augusto Meira. – Waldemar Pedrosa. –
Rbeiro Gorçalves.
EMENDAS DO SENADO AO
PROJETO DE LEI
Da
de 1948.

Câmara

dos

Deputados

nº

326,

Nº 1
Ao art. 2º, §§ 1º e 2º (emendas
108, 53 e 1).
Substituam-se
êsses
parágrafos
pelo
seguinte:
Parágrafo único. Excetuam-se do dispôsto
nêste artigo:
a) os subsídios do Presidente e do
Vice-Presidente
da
República,
bem
como
os dos membros do Congresso Nacional,
e
os
vencimentos
dos
Ministros
de
Estado, todos os quais obedecerão à lei ou
resolução que os fixar;
b) os vencimentos dos oficiais generais das
fôrças armadas, constantes do art. 8º.

Nº 2
Ao art. 3º, §§ 1º e 2º (emenda nº 3).
Substituam-se os parágrafos por êstes:
§ 1º Os atuais ocupantes dos cargos de
provimento efetivo, dos padrões P, Q, R e S terão os
seguintes vencimentos mensais:
P......................................................
Q......................................................
R......................................................
S......................................................

Cr$
8.900,00
9.900,00
10.900,00
11.900,09

§ 2º Tais cargos, quando vagarem passarão a
ser do padrão O, salvo os incluídos, por lei ora
vigente, nos Quadros Suplementares dos diversos
Ministérios, os quais, no caso de vaga, serão
extintos.
Nº 3
Ao art. 3º (subemenda à emenda nº 3).
Acrescente-se:
§ 3º Fica ressalvado o direito de promoção.
Nº 4
Ao art. 4º (emenda nº 44).
Exclua-se do agrupamento m e inclua-se no
agrupamento n, correspondente ao padrão
alfabético O, o padrão numérico 26.
Nº 5
Ao art. 4º (Emenda nº 45).
Exclua-se do agrupamento h e inclua-se no
agrupamento i, correspondente ao padrão alfabético
J, o padrão numérico 21.
Nº 6
Ao art. 5º (emenda nº 3).
Suprima-se o parágrafo único.
Nº7
Depois do art. 6º (emenda nº 34 e
subemenda).
Acrescente-se:
Art. As atuais gratificações de função de
chefia das repartições do Ministério da Fazenda
ficam majoradas na seguinte base:
Delegados Fiscais do Tesouro Nacional nos
Estados, membros do Conselho Superior de
Tarifa, Primeiro e Segundo Conselhos de Con-
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tribuintes, representantes da Fazenda nesses
Conselhos e respectivos Secretários Presidentes
e Membros da Junta Consultiva do Imposto de
Consumo ............................................................
Inspetores de Alfândegas, Delegados Regionais
e Seccionais da Divisão de Delegacias do
Serviço do Patrimônio da União, Chefe de
Seções Regionais do Laboratório de Análises,
Contadores Seccionais da Contadoria Geral da
República e Administradores de Agências
Aduaneiras, Mesas de Rendas, Postos e
Registros Fiscais................................................

100%

RELAÇÃO A QUE SE REFERE
A EMENDA Nº 8
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
50%

Nº 8
Ao art. 6º e seu parágrafo único (emenda nº 85).
Substituam-se pelo seguinte:
Dos cargos em comissão e das funções
gratificadas

Cr$
15.000,00
13.000,00
11.000,00
10.000,00
9.000,00

§ 1º As funções gratificadas criadas ou alteradas
depois de vigente esta Lei corresponderão aos seguintes
símbolos e valores mensais:
FG-1.............................................................
FG-2.............................................................
FG-3.............................................................
FG-4.............................................................
FG-5.............................................................
FG-6.............................................................
FG-7.............................................................

Cargo em comissão
CC-1
1 – Chefe do Gabinete Civil. Órgãos diretamente
subordinados ao Presidente da República.
CONSELHO NACIONAL DE ÁGUAS
E ENERGIA ELÉTRICA
Cargos em comissão

Art. 6º Os cargos de provimento em comissão
corresponderão aos seguintes símbolos e valores mensais:
CC-1............................................................
CC-2............................................................
CC-3............................................................
CC-4............................................................
CC-5............................................................

transformação em função gratificada se verificará, á medida que
vagarem.
§ 5º Os ocupantes de cargos em comissão e de funções
gratificadas ficam sujeitos ao regime de tempo integral.

Cr$
3.000,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00

§ 2º Os cargos de provimento em comissão
do Poder Executivo são os que constam da relação
anexa.
§ 3º São também as que constam da relação
anexa
as
funções
gratificadas
que
passam
a
substituir cargos em comissão.
§ 4º Fica assegurada a situação pessoal
dos atuais ocupantes dos cargos de provimento
efetivo que se tornam de provimento em comissão,
bem
como
a
dos
que
ocupam
cargos
de
provimento em comissão cuja

CC-1
1 – Presidente.
CC-4
1 – Consultor Jurídico.
1 – Diretor da Divisão Técnica.
Funções Gratificadas
FG-3
5 – Assistente.
CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO
Cargos em comissão
CC-1
1 – Presidente.
CC-2
2 – Diretor de Divisão.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO
PÚBLICO
Cargos em comissão
CC-1
1 – Diretor Geral.
CC-2
4 – Diretor de Divisão.
CC -4
1 – Consultor Jurídico.
CC-5
1 – Diretor dos Cursos de Administração.
1 – Diretor do Serviço de Administração.
1 – Diretor do Serviço de Documentação.
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MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

CC-5

Cargos em comissão

1 – Diretor da Divisão de Caça e
Pesca do Departamento Nacional da Produção
Animal.
1
–
Diretor
da
Divisão
de
Defesa
Sanitária Animal do Departamento Nacional da
Produção Animal.
1
–
Diretor
da
Divisão
de
Defesa
Sanitária Animal do Departamento Nacional da
Produção Animal,
1 – Diretor da Divisão do Fomento da Produção
Animal do Departamento Nacional da Produção Animal.
1 – Diretor da Divisão de Inspeção de Produtos
de Origem Animal do Departamento Nacional da
Produção Animal.
1 – Diretor da Divisão de Defesa Sanitária
Vegetal do Departamento Nacional da Produção,
Vegetal.
1 – Diretor da Divisão de Fomento da Produção
Vegetal do Departamento Nacional da Produção
Vegetal.
1 – Diretor da Divisão de Terras e Colonização
do Departamento Nacional da Produção Vegetal.
1 – Diretor da Divisão do Material do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão de Obras do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisã o do Orçamento do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão do Pessoal do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Escola Nacional de
Agronomia.
1 – Diretor da Escola Nacional de
Veterinária.
1
–
Diretor
do
Instituto
Agronômico
do Norte.
1
–
Diretor
do
Instituto
Agronômico
do Nordeste.
1
–
Diretor
do
Instituto
Agronômico
do Oeste.
1
–
Diretor
do
Instituto
Agronômico
do Sul.
1 – Diretor do Instituto de Biologia
Animal.
1 – Diretor do Instituto de Ecologia e
Experimentação Agrícolas.
1
–
Diretor
do
Instituto
de
Fermentação.
1
–
Diretor
do
Instituto
de
Óleos.
1 – Diretor do Instituto de Química
Agrícola.
1
–
Diretor
do
Instituto
de
Zootecnia.
1 – Diretor do Jardim Botânico.
1 – Diretor do Serviço de Informação
Agrícola.
1
–
Diretor
da
Divisão
de
Águas
do
Departamento
da
Produção
Mineral.

CC-2
1 – Diretor Geral da Aeronáutica.
1 – Diretor Geral de Engenharia.
CC-4
1 –Consultor Juridico.
CC-5
1 – Chefe da Divisão do Pessoal Civil.
4 – Diretor de Divisão da Diretoria
Aeronáutica Civil.
4 – Diretor de Divisão da Diretoria
Engenharia.

de
de

Funções Gratificadas
FG-3
1 – Chefe do Serviço de Comunicações.
1 – Chefe do Serviço de Identificação.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Cargos em comissão
CC-2
1 – Diretor-Geral do Centro Nacional de Ensino
e Pesquisas Agronômicas.
1 – Diretor Geral do Departamento Nacional de
Produção Animal.
1 – Diretor Geral do Departamento Nacional de
Produção Mineral.
1 – Diretor Geral do Departamento Nacional de
Produção Vegetal.
1 – Diretor do Departamento de Administração.
CC-3
1 – Diretor do Serviço Nacional de Pesquisas
Agronômicas.
1 – Reitor da Universidade Rural.
CC-4
1 – Consultor Jurídico.
1 – Diretor do Serviço de Economia Rural.
1 – Diretor do Serviço de Estatística da
Produção.
1 – Diretor do Serviço de Expansão do Trigo.
1 – Diretor do Serviço Florestal.
1 – Diretor do Serviço de Meteorologia.
1 – Diretor do Serviço de Proteção aos Índios.
1 – Superintendente do Ensino Agrícola e
Veterinário.
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1 – Diretor da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Departamento Nacional da Produção Mineral.
1 – Diretor da Divisão de Geologia e Mineralogia
do Departamento Nacional da Produção Mineral.
1 – Diretor do Laboratório da Produção Mineral do
Departamento Nacional da Produção Mineral.
1 – Administrador da Colônia Agrícola Nacional
do Amazonas.
1 – Administrador da Colônia Agrícola Nacional
de Dourados.
1 – Administrador da Colônia Agrícola Nacional
de General Osório.
1 – Administrador da Colônia Agrícola Nacional
do Pará.
1 – Admintsrador da Colônia Agrícola Nacional do
Maranhão.
1 – Administrador da Colônia Agrícola Nacional
do Piau.
1 – Admiinstrador do Núcleo Colonial AgroIndustrial de São Francisco.
FG-3
1 – Chefe do Serviço de Comunicação do
Departamento de Administração.
FG-4
1 – Chefe do Serviço de Desportos da
Universidade Rural.
1 – Chefe do Serviço Médico do Centro Nacional
de Ensino e Pesquisas agronômicas.
1 – Superintendente de Edifícios e Parques do
Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas.
1 – Administrador do Entrepôsto da Pesca do Rio
de Janeiro.
FG-6
5 – Administrador de Núcleo Colonial.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
Cargos em comissão
CC-2
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Educação.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Saúde.
1 – Diretor do Departamento de Administração.
CC-3
1 – Diretor do Instituto Osvaldo Cruz.
1 – Diretor do Departamento Nacional da Criança.
1 – Diretor do Serviço Nacional de Doenças
Mentais.

1 – Diretor do Patrimônio Histórico Artístico
Nacional.
1 – Reitor da Universidade da Bahia.
1 – Reitor da Universidade do Brasil.
1 – Reitor da Universidade de Recife.
1 – Diretor do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos.
CC-4
1 – Consultor Jurídico.
1 – Diretor da Biblioteca Nacional.
1 – Diretor do Ensino Comercial.
1 – Diretor do Ensino Industrial.
1 – Diretor do Ensino Secundário.
1 – Diretor do Ensino Superior.
1
–
Diretor
do
Observatório
Nacional.
1 – Diretor do Serviço Federal de BioEstatística.
1 – Diretor do Serviço Nacional do
Câncer.
1 – Diretor do Serviço Nacional de Febre
Amarela.
1 – Diretor do Serviço Nacional de
Fiscalização de Medicina.
1 – Diretor do Serviço Nacional da
Lepra.
1 – Diretor do Serviço Nacional da
Malária.
1 – Diretor do Serviço Nacional da Peste.
1 – Diretor do Serviço Nacional da
Tuberculose.
1 – Diretor do Serviço de Estatística da
Educação e Saúde.
1 – Diretor do Serviço de Saúde dos
Portos.
CC-5
7 – Delegado Federal de Saúde (2ª a 8ª
regiões).
1 – Diretor da Casa de Rui Barbosa.
1 – Diretor do Centro Psiquiátrico
Nacional, do Serviço Nacional de Doenças
Mentais.
1 – Diretor da Colônia Juliano Moreira, do
Serviço Nacional de Doenças Mentais.
1 – Diretor do Conservatório Nacional de
Canto Orfeônico, do Departamento Nacional de
Educação.
1 – Diretor da Divisão do Material, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão de Obras do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão de Orçamento do Dep.
de Adm.
1 – Diretor da Divisão do Pessoal, do
Departamento de Administração.
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1 – Diretor da Divisão de Cooperação
Federal, do Departamento Nacional da Criança.
1 – Diretor da Divisão de Proteção Social
da Infância, do Departamento Nacional da
Criança.
1 – Diretor da Divisão de Ensino ExtraEscolar, do Departamento Nacional de Educação.
1 – Diretor da Divisão de Educação Física
do Departamento Nacional de Educação.
1 – Diretor da Divisão de Organização
Hospitalar, do Departamento Nacional de Saúde.
1 – Diretor da Divisão de Organização
Sanitária, do Departamento Nacional de Saúde.
1 – Diretor da Divisão de Conservação e
Restauração da Diretoria do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional.
1 – Diretor da Divisão de Estudos e
Tombamentos, da Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional.
1 – Diretor da Escola de Enfermeiras Ana
Néri.
1 – Diretor da Escola Técnica Nacional.
1 – Diretor do Hospital Gustavo Riedel, do
Serviço Nacional de Doenças Mentais.
1 – Diretor do Hospital de Neuro-Psiquiatria
Infantil, do Serviço Nacional de Doenças
Mentais.
1 – Diretor do Hospital de Neuro-Sífilis do
Serviço Nacional de Doenças Mentais.
1 – Diretor do Hospital Pedro II, do Serviço
Nacional de Doenças Mentais.
1 – Diretor do Instituto Benjamin Constant.
1 – Diretor do Instituto Fernandes Figueira,
do D. N. C.
1 – Diretor do Instituto Nacional de Cinema
Fducativo.
1 – Diretor do Instituto Nacional do Livro.
1 – Diretor do Instituto Nacional de SurdosMudos.
1 – Diretor do Instituto de Psiquiatria do
Serviço Nacional de Doenças Mentais.
1 – Diretor do Manicômio Judiciário do
Serviço Nacional de Doenças Mentais.
1 – Diretor do Museu do Ouro.
1 – Diretor do Museu da Inconfidência.
1 – Diretor do Museu Histórico Nacional.

1 – Diretor do Museu Nacional.
1 – Diretor do Museu Nacional de Belas Artes.
1 – Diretor do Serviço de Biometria Médica, do
Departamento Nacional de Saúde.
1 – Diretor do Serviço de Documentação.
1 – Diretor do Serviço Nacional de Educação
Sanitária.
1 – Diretor do Serviço Nacional do Teatro.
1 – Diretor do Serviço de radio-difusão Educativa.
1 – Diretor da Divisão de Circulação, da Biblioteca
Nacional.
1 – Diretor da Divisão de Obras Raras e
Publicação da Biblioteca Nacional.
1 – Diretor dos Cursos de Biblioteconomia da
Biblioteca Nacional.
1 – Diretor da Divisão de Aquisição da Biblioteca
Nacional.
1 – Diretor da Divisão de Catalogação, da
Biblioteca Nacional
4 – Chefe de Distrito da Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional.
FG-3
1 – Superintendente do Serviço de Transporte do
Departamento de Administração.
1 – Chefe do Serviço de Comunicações do
Departamento de Administração.
FG-4
1 – Diretor da Escola Técnica de Belo Horizonte.
1 – Diretor da Escola Tecnica de Campos.
1 – Diretor da Escola Técnica de Curitiba.
1 – Diretor da Escola Técnica de Goiânia.
1 – Diretor da Escola Técnica de Manaus.
1 – Diretor da Escola Técnica de Pelotas.
1 – Diretor da Escola Técnica de Recife.
1 – Diretor da Escola Técnica de Salvador.
1 – Diretor da Escola Técnica de São Luís.
1 – Diretor da Escola Técnica de São Paulo.
1 – Diretor da Escola Técnica de Vitória.
FG-5
1 – Diretor da Escola Industrial de Aracaju.
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1 – Diretor da Escola Industrial de
4 – Diretor de Divisão do Departamento Federal de
Belém.
Compras.
1 – Diretor da Escola Industrial de
1 – Diretor da Divisão de Material.
Cuiabá.
1 – Divisão do Serviço de Pessoal.
1 – Diretor da Escola Industrial de
3 – Diretor de Divisão do Serviço do Patrimônio da
Florianópolis.
União.
1 – Diretor da Escola Industrial de
Fortaleza.
FG-3
1 – Diretor da Escola Industrial de João
Pessoa.
1 – Administrador do Edifício da Fazenda.
1 – Diretor da Escola Industrial de
1 – Chefe do Serviço de Comunicações.
Maceió.
15 – Chefe de Oficina da Casa da Moeda.
1 – Diretor da Escola Industrial de Natal.
1 – Diretor da Escola Industrial de
MINISTÉRIO DA GUERRA
Teresina.
1 – Chefe dos Serviços Auxiliares da
Cargos em comissão
Biblioteca Nacional.
CC-4
MINISTÉRIO DA FAZENDA
1 – Consultor Jurídico.
Cargos em comissão
CC-5
CC-1
1 – Chefe da Divisão do Pessoal Civil.
1 – Diretor-Geral da Fazenda Nacional.
1 – Secretário do Território de Fernando, de
Noronha.
CC-2
MINISTÉRIO DA MARINHA
1 – Contador Geral da República.
1 – Delegado do Tesouro Brasileiro no
Cargos em comissão
Exterior.
1 – Diretor da Despesa Pública.
CC-1
1 – Diretor das Rendas Internas.
1 – Diretor das Rendas Aduaneiras.
1 – Presidente do Tribunal Marítimo.
1 – Diretor da Divisão do Impôsto de
Renda.
CC-4
1 – Diretor do Serviço de Patrimônio da
União.
1 – Consultor Jurídico.
1 – Diretor do Departamento Federal de
Compras.
CC-5
1 – Diretor da Recebedoria do Distrito
Federal.
1 – Chefe da Divisão do Pessoal Civil.
1 – Diretor da Recebedoria Federal de São
1 – Diretor do Arquivo da Marinha.
Paulo.
1 – Diretor da Secretaria da Marinha.
1 – Procurador Geral da Fazenda Pública.
Funções gratificadas
CC-3
FG-5
1 – Diretor da Caixa de Amortização.
1 – Diretor da Casa da Moeda.
1 – Secretário do Tribunal Marítimo.
1 – Diretor do Laboratório Nacional de
Análises.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES
CC-4
1 – Diretor da
Cafeeira.
1 – Diretor do
Econômica Financeira.

Cargos em comissão

Divisão

de

Economia

Serviço

de

Estatística

CC-5

CC-1
1 – Chefe de Polícia.
CC-2

1 – Consultor-Geral da República.
1 – Chefe da Agencia do Departamento
1 – Diretor Geral do Departamento do Interior e
Federal de Compras em São Paulo.
Justiça.
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1 – Diretor do Departamento de Adminstração.
4 – Governador do Território.

1 – Diretor da Divisão de Assuntos Políticos,
do Departamento de Interior e Justiça.
1 – Diretor da Divisão de Interior, do
CC-3
Departamento do Interior e Justiça.
1 – Diretor da Divisão de Justiça, do
1 – Corregedor do Departamento Federal de Departamento do Interior e Justiça.
Segurança Pública.
1 – Comandante da Polícia Especial.
1 – Diretor da Imprensa Nacional.
1 – Diretor do Instituto Félix Pacheco.
1 – Diretor do Serviço de Assistência a Menores.
1 – Diretor do Instituto Médico Legal.
1 – Diretor da Divisão de Polícia Política e Social.
1 – Diretor do Instituto Profissional
15 de Novembro, do Serviço de Assistência a
CC-4
Menores.
1 – Diretor do Serviço de Documentação.
1 – Consultor Jurídico.
1 – Diretor do Serviço Médico do
1 – Delegado de Costumes e Diversões.
Departamento Federal de Segurança Pública.
1 – Delegado de Economia Popular.
1 – Chefe de Serviço de Registro de
1 – Delegado de Menores.
Estrangeiros, da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e
1 – Delegado de Roubos e Falsificações.
de Fronteiras.
1 – Delegado de Segurança Política.
4 – Secretário de Território.
1 – Delegado de Segurança Social.
30 – Delegado de Polícia.
1 – Delegado de Vigilância.
1 – Diretor do Arquivo Nacional.
Funções gratificadas
1 – Diretor da Penitenciária Central do Distrito
Federal.
FG-2
1 – Diretor do Presidio do Distrito Federal.
1 – Diretor do Serviço de Estatística Demográfica
1 – Diretor da Escola de Polícia, da Divisão de
Moral e Política.
Polícia Técnica.
1 – Diretor da Agência Nacional.
1 – Diretor do Gabinete de Pesquisas da
1 – Diretor da Divisão da Polícia Marítima, Aérea Divisão de Polícia Técnica.
e de Fronteiras.
1 – Chefe da Divisão de Produção da
1 – Diretor da Guarda Civil.
Imprensa Nacional.
1 – Diretor do Serviço de Trânsito, do
Departamento Federal de Segurança Pública.
FG-3
CC-5

1 – Chefe do Serviço de Comunicações, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Escola Agrícola Artur Berrardes,
do Serviço de Assist ê n c i a a Menores.
1 – Diretor da Escola Venceslau Braz, do
Serviço de Assistência a Menores.
1 – Chefe da Divisão de Administração, da
Imprensa Nacional.
1 – Chefe do Serviço de Publicações da
Imprensa Nacional.
1 – Diretor do Serviço de Transportes, do
Departamento Federal de Segurança Pública.

1 – Diretor da Divisão do Material do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão de Obras, do Departamento
de Administração.
1 – Diretor da Divisão de Orçamento do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão de Informações da Agência
Nacional.
1 – Diretor da Colônia Agrícola do Distrito Federal.
1 – Diretor da Colônia Penal Cândido Mendes.
1 – Diretor da Divisão do Pessoal, do
Departamento de Administração.
FG-4
1 – Diretor da Divisão de Administração do
Departamento Federal de Segurança Pública.
1 – Diretor da Escola de Aprendizagem de
1 – Diretor da Divisão de Intercâmbio Artes Gráficas.
Coordenação do Departamento Federal de Segurança
1 – Diretor da Secretaria da Agência Nacional.
Pública.
1 – Diretor do Museu, da Divisão de Polícia
1 – Diretor da Divisão de Polícia Técnica.
Técnica.
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1 – Diretor do Serviço de Administração da Agência
1 – Diretor da Divisão de Construção e
Nacional.
Conservação, do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem.
FG-5
1 – Diretor de Divisão de Estudos e Projetos,
do Departamento Nacional de Estradas de
1 – Chefe da Assistência policial, do Serviço de Rodagem.
Transportes do Departamento Federal de Segurança Pública.
1
–
Diretor
da
Divisão
Técnica,
do Departamento Nacional de Obras Contra as
FG-6
Sêcas.
1 – Diretor da Divisão de Obras,
1 – Chefe da Garage, do Serviço de Transportes, do do
Departamento
Nacional
de
Obras
de
Departamento Federal de Segurança Pública.
Saneamento.
1 – Diretor da Divisão de Projetos,
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
do
Departamento
Nacional
de
Obras
de
Saneamento.
Cargo em comissão
1 – Diretor da Divisão Econômica e
Comercial, do Departamento Nacional de Portos,
CC-4
Rios e Canais.
1 – Diretor da Divisão de Hidrografia,
1 – Consultor Jurídico.
do Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais.
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
1 – Diretor da Divisão de Planos e Obras,
do Departamento Nacional de Portos, Rios e
(Quadro I)
Canais.
2 – Diretor Fiscal do Departamento Nacional
Cargos em comissão
de Portos, Rios e Canais.
2 – Inspetor do Departamento Nacional de
CC-2
Obras de Saneamento.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Estradas de Ferro.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras
de Saneamento.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Portos, Rios e Canais.
1 – Diretor-Geral do Departamento de Administração.
CC-3
1 – Diretor da Estrada de Ferro Bragança.
1 – Diretor da Estrada de Ferro D. Teresa Cristina.
CC-4

Gas.

1 – Consultor Jurídico.
1 – Diretor do Departamento Nacional de Iluminação e

1 – Chefe do Serviço de Estudos, do Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas.
1 – Diretor da Divisão de Contrôle Industrial, do
Departamento Nacional de Estradas de Ferro.
1 – Diretor da Divisão de Estudos e Projetos, do
Departamento Nacional de Estradas de Ferro.
1 – Diretor da Divisão de Planos e Obras, do
Departamento Nacional de Estradas de Ferro.

CC-5
4 – Chefe de Distrito do Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas.
1 – Chefe do Serviço Agro-Industrial
do Departamento Nacional de Obras Contra as
Sêcas.
1 – Chefe do Serviço de Piscicultura,
do Departamento Nacional da Obras Contra as
Sêcas.
1 – Diretor da Divisão do Material, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão do Orçamento, do
Departamento da Administração.
1 – Diretor da Divisão do Pessoal, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor do Serviço de Documentação.
1 – Diretor da Divisão de Administração, do
Departamento Nacional de Estradas de Ferro.
1 – Diretor da Divisão de Gás, do
departamento de Iluminação e Gás.
1 – Diretor da Divisão de Iluminação Pública,
do Departamento de iluminação e Gás.
1
–
Diretor
da
Divisão
de
Instalações
Elétricas,
do
Departamento
de
Iluminação e Gás.
1 – Diretor do Laboratório Central, do
Departamento de iluminação e Gás.
1 – Superintendente da Administração do
Pôrto de Laguna.
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FG-3

(QUADRO XI)

1 – Administrador do Pôrto de Natal, do Departamento
CC-3
Nacional de Pôrtos, Rios e Canais.
1 – Diretor da Divisão de Administração, do Departamento
1 – Diretor da Estrada de Ferro Central do
Nacional de Obras e Saneamento.
Piauí.
cações, do Departamento de Adminis1 – Diretor de Serviço de Comunicações, do Departamento
MINISTÉRIO DO TRABALHO,
de Administrações, do Departamento de Administração.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(Quadro III)

Cargos em comissão

Cargos em comissão

CC-2

CC-2
2 – Diretor Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos.
CC-4
1 – Diretor dos Correios.
1 – Diretor dos Telégrafos.
1 – Diretor do Material.
1 – Diretor do Pessoal.
FG-3
1 – Secretário do Diretor-Geral.
(QUADROS V a XI)
Cargos em comissão
(QUADRO V)
CC-2
1 – Diretor de Viação Férrea Leste Brasileiro.

1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional
Indústria e Comércio.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional
Previdência Social.
1– Diretor-Geral do Departamento Nacional
Seguros Privados e Capitalização.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional
Trabalho.
1 – Diretor do Departamento Nacional
Propriedade Industrial.
1 – Diretor do Departamento Nacional
Imigração.
1
–
Diretor
do
Departamento
Administração.

de
de
de
do
de
de
de

CC-3
1
–
Diretor
do
Instituto
Tecnologia.
1 – Diretor do Serviço Atuarial.

Nacional

de

CC-4

(QUADRO VI)

1 – Consultor Jurídico.
1 – Diretor do Serviço de Estatística, Previdência e
Trabalho.

CC-3

CC-5

1 – Diretor da Rêde de Viação Cearense.
(QUADRO VII)
CC-3
1 – Diretor da Estrada de Ferro Goiás.
(QUADRO VIII)
CC-3
1 – Diretor da Estrada de Ferro São Luís-Teresina.
(QUADRO IX)
CC-3
1 – Diretor da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte.
(QUADRO X)
CC-3
1 – Diretor ela Estrada de Ferro da Bahia e Minas.

1
–
Delegado
Regional
do
Departamento Nacional de Seguros Privados e
Capitalização.
1 – Diretor da Divisão do Material, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão do Orçamento do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão do Pessoal, do
Departamento de Administração.
1
–
Diretor
da
Divisão
de
Cadastro
e
Fiscalização,
do
Departamento
Nacional
de
Indústria
e
Comércio.
1
–
Diretor
da
Divisão
de
Expansão
econômica, do Departamento Nacional de Indústria e
Comércio.
1 – Diretor da Divisão de Registro de
Comércio, do Departamento Nacional de Indústria e
Comércio.
1
–
Diretor
da
Divisão
de
Contabilidade, do Departamento Nacional de Previdência
Social.
1 – Diretor da Divisão de Coordenação e
Recursos, do Departamento Nacional de Previdência
Social.
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1 – Diretor da Divisão de Fiscalização,
do Departamento Nacional de Previdência
Social.
1 – Diretor da Divisão Imobiliária,
do Departamento Nacional de Previdência
Social.
1
–
Diretor
da
Divisão
Jurídica,
do Departamento Nacional de Propriedade
Industrial.
1 – Diretor da Divisão de Marcas
do Departamento Nacional de Propriedade
Industrial.
1 – Diretor da Divisão de Privilégios,
do Departamento Nacional de Propriedade
Industrial.
1 – Diretor da Divisão de Fiscalização, do
Departamento Nacional do Trabalho.
1 – Diretor da Divisão de Higiene e
Segurança do Trabalho, do Departamento
Nacional do Trabalho.
1 – Diretor da Divisão de Organização e
Assistência Sindical, do Departamento Nacional
do Trabalho.
1 – Diretor do Serviço de Identificação
Profissional, do Departamento Nacional do
Trabalho.
1 – Diretor da Divisão de Combustíveis
Industriais e Motores, do Instituto Nacional de
Tecnologia.
1 – Diretor da Divisão de Eletricidade e
Medidas Elétricas do Instituto Nacional de
Tecnologia.
1 – Diretor da Divisão de Indústrias
de Construção, do Instituto Nacional de
Tecnologia.
1 – Diretor da Divisão de Indústrias de
Fermentação,
do
Instituto
Nacional
de
Tecnologia.
1
–
Diretor
da
Divisão
de
Indústrias Metalúrgicas, do Instituto Nacional de
Tecnologia.
1 – Diretor da Divisão de Indústrias
Químicas Orgânicas, do Instituto Nacional da.
Tecnologia,
1 – Diretor da Divisão de Indústrias
Químicas Inorgânicas, do Instituto Nacional de
Tecnologia.
1 – Diretor da Divisão de Indústrias Têxteis,
do Instituto Nacional de Tecnologia.
1 – Diretor de Divisão de Metrologia, do
Instituto Nacional de Tecnologia.
1
–
Diretor
de
Hospedaria
dos
Imigrantes, do Departamento Nacional de
Imigração.
1 – Diretor do Serviço de Documentação.

Funções gratificadas
FG-1
5 – Delegado Regional do Departamento Nacional
de Seguros Privados e Capitalização.
1 – Delegado Regional do Trabalho em
Pernambuco.
1 – Delegado Regional do Trabalho na Bahia.
1 – Delegado Regional do Trabalho no Rio de
Janeiro.
1 – Delegado Regional do Trabalho em Minas
Gerais.
1 – Delegado Regional do Trabalho no Rio Grande
do Sul.
FG-2
1 – Delegado Regional do Trabalho do Pará.
1 – Delegado Regional do Trabalho no Ceará.
1 – Delegado Regional do Trabalho no Rio Grande
do Norte.
1 – Delegado Regional do Trabalho na Paraíba.
1 – Delegado Regional do Trabalho em Alagôas.
1 – Delegado Regional do Trabalho em Sergipe.
1 – Delegado Regional do Trabalho no Paraná.
1 – Delegado Regional do Trabalho em Santa
Catarina.
FG-3
1 – Chefe do Serviço de Comunicações do
Departamento de Administração.
1 – Delegado Regional do Trabalho no Amazonas.
1 – Delegado Regional do Trabalho no Maranhão.
1 – Delegado Regional do Trabalho no Piauí.
1 – Delegado Regional do Trabalho no Espírito
Santo.
1 – Delegado Regional do Trabalho em Goiás.
1 – Delegado Regional do Trabalho em Mato
Grosso.
FG-4
1 – Diretor da Secretaria da Comissão Central de
Preços.
1 – Síndico do Departamento Nacional de Indústria
e Comércio.
1 – Engenheiro Chefe do Tribunal Superior do
Trabalho.
FG-5
1 – Chefe do Serviço de Administração do Instituto
Nacional de Tecnologia.
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Nº 9

Nº 12

Depois do art. 10 (emenda nº 70 e
subemenda, e emenda nº 125).
Acrescente-se:
Art. Os inspetores federais de ensino superior,
secundário, e comercial, bem como os de educação
física, terão vencimentos correspondentes à
referência 25.

Depois do art. 10 (emenda nº 69).
Acrescente-se:
Art. Ficam assegurados vencimentos e
salários
iniciais
e
finais
correspondentes,
respectivamente, aos vencimentos das classes K e O
para os cargos e funções médicas de qualquer
natureza e especialização.

Nº 10

Nº 13

Aos arts. 8º e 9º (emenda nº 106).
Depois do art. 10 (emenda nº 78).
Substituam-se pelos seguintes:
Acrescente:
Art. 8º Os padrões alfabéticos de vencimento
Art. Perceberão os médicos sanitaristas do
dos postos de oficiais das fôrças armadas terão os Ministério da Educação e Saúde o dôbro dos
seguintes valores mensais:
vencimentos da classe a que pertençam ou venham
a pertencer em virtude de tempo integral de serviço
Cr$
por que optarem.
§
1º
Entender-se-á
que
é
exigido
FA-1....................................................... 20.000,00 tempo integral para os fins dêste artigo, quando
FA-2........................................................ 16.000,00 o médico deva dedicar todo o seu tempo, de
FA-3........................................................ 12.000,00 acôrdo com as disposições regulamentares, aos
FA-4........................................................ 9.000,00 trabalhos.e estudos dos problemas da medicina
FA-5.......................................................
7.500,00 preventiva.
FA-6.......................................................
6.400,00
§ 2º Dar-se-á a opção mediante requerimento
FA-7.......................................................
5.400,00 dos interessados.
FA-8.......................................................
4.500,00
FA-9........................................................ 3.600,00
Nº 14
Art. 9º Os vencimentos dos postos a que se
Depois do art. 10 – (Emenda número 41 e
refere o art. 8º corresponderão a êstes padrões:
subemenda a esta e à emenda nº 133).
Art. Os professôres catedráticos do ensino
Padrões superior e do Colégio Pedro II perceberão
a) General de Exército, Almirante de
vencimentos correspondentes ao padrão "O".
Esquadra e Tenente Brigadeiro ...... FA-1
§ 1º – Corresponderão ao padrão "K" os
b) General de Divisão Vice-Almirante e
vencimentos dos assistentes de ensino de escola
Major Brigadeiro .............................. FA-2
superior e do Colégio Pedro II.
c) General de Brigada, Contra§ 2º – Os vencimentos dos atuais professôres
Almirante e Brigadeiro ..................... FA-3
adjuntos do ensino superior e dos professôres
d) Coronel e Capitão de Mar e
extranumerários mensalistas do Colégio Pedro II
Guerra ............................................ FA-4
serão correspondentes ao padrão "M".
e) Tenente Coronel e Capitão de
§ 3º – Corresponderão ao padrão "N" os
Fragata ........................................... FA-5
vencimentos dos professores , efetivos e profesores
f) Major e Capitão de Corveta ............ FA-6
dirigentes do Colégio Pedro II.
g) Capitão e Capitão Tenente ............. FA-7
§ 4º Os professores adjuntos extranumerários
h) 1º Tenente ....................................... FA-8
do Instituto Nacional de Surdos e Mudos perceberão
i) 2º Tenente ....................................... FA-9
os salários da referência 26.
Nº 11

Nº 15

Depois do artigo 10 – (Subemenda à emenda
Ao art. 9º (subemenda à emenda nº 106).
nº 27).
Parágrafo único. Os vencimentos constante
Acrescente-se:
dêste artigo são extensivos à Polícia Militar e ao
Art.
O
cargo
de
Procurador
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional
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nos Estados denominar-se-á Procurador da Fazenda
Federal, e dêle haverá três classes, K, L e M,
passando para elas, respectivamente, os atuais
procuradores das classes "I", "J" e "K".
Nº 16

Diga-se:
1º Sargento
22 –
Taifeiro de 1ª classe.
Nº 21

Depois do artigo 10 – (Emenda nº 67).
Ao artigo 10 – Tabela "C" – Ministério da
Acrescente-se:
Marinha – (emenda número 87).
Art. – Os cargos de Consultor Técnico,
Onde está:
nos quadros em que existiam, terão padrão
Marinheiro de 2ª classe.
de vencimentos igual ao do cargo de Consultor
Soldado D. F. N.
Jurídico.
Soldado tambor e corneta.
10 –
Nº 17
Soldado especializado dos ramos C. V. e M. A.
Soldado (Comp. transportes).
Depois do artigo 10 – (Emenda nº 121).
Diga-se:
Acrescente-se:
Marinheiro de 2ª classe.
Art. Os extranumerários mensalistas que
10 –
desempenham as funções de Assistente Jurídico
Soldado Naval.
passam a ter salários correspondentes à ref. 28.
Nº 22
Nº 18
Ao artigo 10 – Tabela "C" – Ministério da
Ao artigo 10 – Tabela "B" – Ministério da Marinha – (emenda número 92).
Guerra – (emenda número 84).
Onde está:
Onde está:
12 – Marinheiro de 1ª classe.
Músico de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classes.
Diga-se:
Diga-se:
Marinheiro de 1ª classe.
Sargento músico, 2º Sargento músico, 3º
12 –
Sargento músico e 1º Cabo músico.
Soldado naval cursado.
Nº 19

Nº 23

Ao artigo 10 – Tabela "C" – Ministério da
Ao artigo 10 – Tabela "E" – Corpo de
Marinha – (emenda número 88).
Bombeiros do Distrito Federal (subemenda à
Onde está:
emenda nº 61).
Grumete:
Onde está, na parte final:
7 – Sorteado (soldado).
14 – Cabo de Esquadra.
Soldado (voluntário).
11 – Bombeiro – Tamboreiro – Corneteiro.
Diga-se:
10 – Bombeiro de 1ª classe
Grumete:
Bombeiro de 2ª classe
7 - Sorteado.
Bombeiro de 3º classe
Soldado (recruta).
Diga-se:
15 – Cabo de Esquadra.
Nº 20
14 – Bombeiro – tamboreiro - corneteiro.
13 – Bombeiro de 1ª classe
Ao artigo 10 – Tabela "C" – Ministério da
12 – Bombeiro de 2ª classe
Marinha – (emenda numero 89).
11 – Bombeiro de 3º classe
Onde está:
Taifeiro de 1ª classe.
Nº 24
22 –
1º Sargento.
Depois do artigo 14 – (emenda número 33).
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Acrescente-se:
Nº 30
Art. Aos juízes membros do Conselho
Superior de Previdência Social, pagar-se-á
Ao art. 16 (emenda nº 9).
por sessão a que comparecerem um trigésimo
Na Tabela constante dêste artigo, é relativa ao
dos vencimentos dos Juízes do Tribunal aumento dos proventos do pessoal inativo, onde está:
Superior do Trabalho, até o máximo de vinte sessões
Mais de Cr$ 5.000,00
mensais.
35%
30%
20%
Nº 25

Nº 31

Ao art. 15 (emenda nº 5).
Ao art. 16, § 1º (emenda nº 39).
Redija-se assim:
Depois da palavra categoria, acrescente-se:
Art. 15. Os proventos da disponibilidade
respeitados os direitos adquiridos.
considerar-se-ão reajustados desde a data da
publicação desta lei, alterados os padrões ou
Nº 32
referências respectivas de acôrdo com as
modificações que por efeito dela se operem
Ao art. 17 e respectivos parágrafos (emenda a
relativamente ao pessoal em atividade.
subemenda nº 91).
Substituam-se pelo seguinte:
Nº 26
Art. 17. Os proventos dos pensionistas do
Tesouro Nacional são, aumentados de acôrdo com a
Ao art. 16, § 5º (emenda nº 51).
seguinte tabela em bloco:
Suprima-se o parágrafo.
a) Até Cr$ 500,00 ....................................
25%
Nº 27
b) De Cr$ 501,00 até ...............................
Cr$ 1.000,00 ........................................
20%
Depois do art. 16 (emenda nº 135)
c) De Cr$ 1.001,00 até ............................
Acrescente-se:
Cr$ 2.000,00 ........................................
15%
Art.
....
Estender-se-ão
aos
médicos d) De Cr$ 2.001,00 para cima
10%
sanitaristas do Ministério da Educação e Saúde,
aposentados até à data do Decreto-lei nº 3.833, de
§ 1º Sòmente serão majorados na base
24 de Janeiro de 1946, os direitos, e vantagens por estabelecida por êste artigo as pensões resultantes de
êle concedidos, a partir da mesma data.
leis de previdência e as concedidas família de servidor
público falecido.
Nº 28
§ 2º As pensões e os proventos de aposentadoria
inferiores a Cr$ 150,00 ficam elevados a esta quantia,
Ao art. 16, § 2º (emenda nº 7).
acrescida da percentagem fixada na letra a.
Redija-se da seguinte forma;
§ 2º Na aplicação do parágrafo anterior, não
Nº 33
se computarão o provento ou vencimento de cargo
legalmente acumulável, as gratificações e outras
Ao art. 20, § 2º (emenda nº 100).
vantagens a que hajam feito jus os inativos.
Substitua-se o parágrafo pelo seguinte:
§ 2º É extensivo aos cabos, soldados e
Nº 29
marinheiros das forças armadas, da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, bem como aos
Ao art. 16 (Subemenda à emenda nº 19,
taifeiros da Marinha, desde que tenham mais de dois
Acrescente-se:
anos de serviço, o direito à contribuição para o montepio
§ – os reformados, inativos e pensionistas militar. Esta contribuição, até que seja fixada a mensal,
ficam obrigados a apresentar os seus títulos, para de que trata o artigo 114 do Estatuto dos Militares, será
apostila, a repartição competente, no prazo correspondente a um dia de soldo.
improrrogável de noventa dias, contados da
publicação desta lei, sob pena de ser suspenso o
Nº 34
respectivo pagamento até que seja cumprida esta
exigência.
Ao art. 20 (emenda nº 37 a subemenda).
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Acrescente-se:
Legislativo a sua inscrição no quadro dos
§ 3º Os contribuintes do montepio militar e do contribuintes do Instituto de Previdência e
civil em inatividade poderão descontar mensalmente Assistência dos Servidores do Estado.
cota, igual à dos que estejam em atividade, desde
que o requeiram até 31 de dezembro do corrente
Nº 40
ano, ficando assegurada aos seus herdeiros a
pensão de montepio correspondente à contribuição,
Depois do art. 25 (emenda nº 68)
observado o disposto no § 1º.
Acrescente-se:
Art.
Ficam
incluídos
nas
classes
Nº 35
correspondentes às dos Oficiais Administrativos do
Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda os
Ao art. 20 (emenda nº 32);
oito Oficiais Administrativos do Quadro Permanente
Acrescente-se, entre a data de 26 de Janeiro do mesmo Ministério que, sob a vigência da Lei nº
de 1946 e as palavras serão majoradas, o seguinte: 284, de 1936, integravam a classe J do Quadro I –
bem como as destinadas à constituição do Tesouro Nacional.
montepio civil.
Parágrafo único. Êsses funcionários deverão
apresentar os seus títulos ao Serviço do
Nº 36
Pessoal do Ministério da Fazenda para serem
apostilados.
Depois do art. 21 (emenda, nº 16).
Acrescente-se:
Nº 41
Art. ... As Caixas de Aposentadoria e Pensões,
que tiverem a seu cargo o pagamento dos proventos
Depois do art. 25 (emenda nº 56).
de aposentadoria a servidores civis da União,
Acrescente-se:
passarão a pagá-los com o aumento .estabelecido
Art. Aos professôres catedráticos do ensino
nesta lei, e serão indenizadas na forma dos artigos superior, quando em desempenho de cargo efetivo
1º e 3º do Decreto-lei nº 3.769, de 28 de outubro de ou de comissão que lhes impossibilite o exercício da
1941.
cátedra, contar-se-á, o tempo respectivo, como se
em exercício estivessem, para o efeito da
Nº 37
gratificação de magistério.
Ao art. 23 (emenda nº 64).
Suprima-se.
Nº 38
Ao art. 25 (emenda nº 13).
Redija-se assim:
Art. 25. Os funcionários que, exercendo
cumulativamente dois cargos, perderam um dêles,
em virtude da Carta de 1937 e do Decreto-lei número
24, de 29 de novembro do mesmo ano, e, por fôrça
do artigo 24 das Disposições Transitórias da
Constituição vigente, ficaram em disponibilidade,
perceberão, pelo cargo não exercido, vencimentos
iguais aos dos que exerçam cargos idênticos.

Nº 42
Depois do art. 25 (emendas ns. 59 e 46).
Acrescente-se o seguinte:
Art. Os biologistas do Quadro Permanente do
Instituto Osvaldo Cruz, que contarem vinte anos de
serviço ativo, terão todos os direitos e vantagens
dos professôres catedráticos da Universidade do
Brasil.
Parágrafo único. Esta disposição estender-seá aos pesquisadores especializados do referido
instituto.
Nº 43

Depois do art. 25 (subemenda numero 71 e
emenda nº 112)
Acrescente-se:
Depois do art. 25 (emenda nº 82).
Art. Estender-se-ão as normas da Lei nº 200,
Acrescente-se:
de 30 de dezembro de 1947:
Art. É restabelecida, em caráter permanente, a
1º – aos atuais oficiais administrativos
disposição da Lei número 136, de 10 de novembro do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda
de 1947, que facultou aos membros do Poder que ingressaram na carreira por nomeação ou
Nº 39
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transferência, mediante concurso de primeira
entrância para empregos de Fazenda;
2º – aos atuais Engenheiros do Quadro
Permanente do Ministério da Fazenda, que
pertenciam ao Quadro XIV – Administração do
Domínio da União, criado pela Lei nº 284, de 28 de
outubro de 1936.
Parágrafo único. O Serviço do Pessoal do
Ministério da Fazenda apostilará os títulos
de nomeação dos funcionários a que alude êste
artigo.

nistros e auditores do Tribunal de Contas, ao pessoal
dos serviços administrativos da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal e dos tribunais
federais.
§ 1º Compreende-se nessa restrição os
funcionários de outras categorias que, por qualquer
motivo, hajam tido aumento nos últimos doze meses,
ou cujos cargos tenham sido, nesse período,
reestruturados.
§ 2º Não se aplica, porém, êste artigo aos
proventos da inatividade ou disponibilidade.

Nº 44
Depois do art. 25 (emenda numero 95-A).
Acrescente-se:
Art. Os funcionários atuais nomeados
de acôrdo com os arts. 32 e 37 do Decreto-lei
nº 1.168, de 22 de março de 1939 ficam
classificados
nos
padrões
alfabéticos
da
carreira de Contador do Quadro Suplementar do
Ministério da Fazenda, observadas as normas
estabelecidas na Lei nº 200, de 30 de dezembro de
1947.

Nº 48
nº 30)

Acrescente-se antes do último artigo (emenda

Art. O pagamento dos aumentos constantes
desta lei não dependerá de registro prévio no
Tribunal de Contas, ficando os órgãos pagadores
autorizados a efetuá-lo independentemente dessa
formalidade.
Nº 49

Depois do art. 31 (emenda 109),
Acrescente-se:
Art. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
Ao art. 26 e respectivo parágrafo (emenda nº um crédito especial até setecentos e cinqüenta
milhões de cruzeiros para atender as despesas
Suprima-se.
decorrentes da execução da presente lei.
Nº 45

55).

Nº 46
Ao art. 28 (emenda nº 107).
Onde está:
dez anos;
Diga-se:
seis anos.

Nº 50
(Emenda nº 103).

Onde, no projeto, estiver
"engenheiro"
ou
"engenheiros",
Nº 47
acrescente-se
a
estas
palavras,
respectivamente:
Ao art. 30 (emenda nº 60).
"e arquiteto"
Substitua-se por êste:
ou
Art. 30. As disposições desta Lei não se
"e arquitetos"
aplicam aos membros da magistratura, do Ministério
Público Federal e do Distrito Federal, aos miRepublica-se por ter saído com incorreções.

153ª SESSÃO, EM 26 DE OUTUBRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. MELLO VIANNA, VICE PRESIDENTE
Às 14,30 horas comparecem os Senhores
Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Augusto Meira.
Evandro Vianna.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gongalves.
Plinio Pompeu.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Apolonio Sales.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Attilio Vivacqua.
Henrique de Novais.
Santos Neves.
Alfredo Neves.
Sá Tinoco.
Andrade Ramos.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Rodolpho Miranda.
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
João Villasbôas.
Vespasiano Martins.
Flavio Guimarães.
Roberto Glasser.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Salgado Filho.
Camilo Mércio (38).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
38 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.

O SR. 4º SECRETÁRIO (servindo, de 2º)
procede à leitura da ata da sessão anterior, que é
posta em discussão.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – (Sôbre a ata)
Desejo fazer algumas observações sôbre a
Proposição número 251, matéria que constituiu
objeto da Ordem do Dia da sessão, de ontem.
Segundo
me
parece,
consta
da
ata:
Consideraram-se prejudicadas a emenda nº 1 ao
art. II e a subemenda à emenda nº 1, tendo em
vista a aprovação do art. 3º do projeto, o qual
dispõe:
"Art. 3º Para os efeitos desta lei considerase ano o período de trezentos e sessenta dias; e
exercício o tempo de serviço efetivamente
prestado ou legalmente presumido em um ou
mais cargos ou funções públicas federais,
estaduais ou municipais, inclusive as funções a
que se refere o artigo 5º".
Sr. Presiderite, a matéria da emenda nº 1 e
da subemenda parece não colidir, de modo
algum, com o artigo 3º, a não ser na parte
referente ao cômputo de tempo estadual e
municipal; de sorte que emenda e subemenda
teriam sido prejudicadas em parte, isto é,
sòmente quanto ao final, onde se referem a
"funções públicas
federais, estaduais
ou
municipais".
Esta a dúvida que levanto sôbre a ata, a fim
de ser devidamente esclarecida.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Considerada
prejudicada pela Mesa a emenda e não tendo
havido reclamação...
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – É porque
estou em dúvida em relação ao que consta da
ata, quanto á matéria, considerando essa emenda
prejudicada,
que
venho
solicitar
um
esclarecimento.
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O SR. ARTHUR SANTOS: – Qual seria a
conseqüência? Reabrir-se a discussão?
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Temos as
notas taquigráficas e outros meios para desfazer a
dúvida. Suponha V. Ex.ª tivesse havido omissão de
um artigo. Naturalmente reabriríamos a discussão,
O SR. ARTHUR SANTOS: – Julgo que não,
porque já houve pronunciamento do plenário.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Se deixasse de
ser discutida uma emenda?
O SR. ARTHUR SANTOS: – A reclamação
caberia no momento da discussão, e não agora,
decorridas 24 horas. Não é possível reabri-la.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O equívoco foi
a Mesa. Se houve omissão de uma emenda, é justa
a reclamação,
O SR. ARTHUR SANTOS: – A reclamação
não mais cabe.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. Presidente
desejava saber se a emenda está prejudicada em
parte, ou totalmente. E' o esclarecimento que desejo.
O SR. PRESIDENTE: – O ilustre Senador
Attilio Vivacqua – parece-me – reclama contra
possível equívoco da Mesa no declarar prejudicada
determinada matéria.
A questão de ordem levantada por S. Ex.ª não
pode ser resolvida dentro da Ata, que apenas
menciona as ocorrências da sessão; mas em face
das emendas, que ainda se encontram na Comissão
de Redação de Leis. A matéria já está votada e não
mais pode a Mesa sôbre ela se pronunciar. Não
tendo havido reclamação, no momento oportuno, à
Mesa escapa competência para deliberar. Vou
solicitar o processo para que o nobre Senador o
examine.
O SR. ARTHUR SANTOS (*) (Pela ordem): –
Sr. Presidente, ouvi com tôda atenção a reclamação
do nosso eminente colega Senador Attilio Vivacqua.
A mim me parece que se trata de matéria
vencida, soberanamente decidida, pelo Senado. Do
contrário, seria estabelecer precedente a meu ver
não só antiregimental – o que seria suficiente – como
perigosíssimo.
Possíveis
equívocos
da
Mesa
ao
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

anunciar prejudicada certa emenda em razão de
outra anteriormente aprovada, só podem ser
reclamados, é obvio, por ocasião da votação.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Pode haver
engano até na própria Ata.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Senhor
Presidente, continuo cada vez mais convencido da
impossibilidade de reabrir-se discussão sôbre
matéria vencida.
Sugere V. Ex.ª mandar vir o processo para ser
reexaminado.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – A fim de
verificar se minha dúvida procede isto é, se se trata
de subemenda prejudicada em parte ou totalmente.
E, aliás, o esclarecimento que desejo pois não tenho
em mãos o "Diário do Congresso". Se V. Ex.ª
pudesse prestar-me o esclarecimento, ficar-lhe-ia
muito agradecido.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A Mesa poderá,
prestar o esclarecimento solicitado pelo nobre
Senador Attilio Vivacqua.
O que não me parece mais possível é
reabrirmos a discussão sôbre assunto a respeito do
qual o Senado, certo ou errado, já se pronunciou.
Aprovada a decisão da Mesa considerando
prejudicada esta ou aquela emenda, não pode o
Senado, mesmo em face da dúvida levantada pelo
nobre Senador, proferir decisão contrária.
É a questão de ordem que submeto a V. Ex.ª,
Sr. Presidente, no sentido de não ser trazido
novamente ao conhecimento do Senado o projeto
ontem votado.
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador
Arthur
Santos
não
interpretou
bem
os
esclarecimentos da Mesa.
A matéria está encerrada. A reclamação
deveria ter sido feita na ocasião em que foi
submetida a matéria ao conhecimento do plenário.
Não o tendo sido momento oportuno, escapa a
competência a Mesa para resolver a questão de
ordem. Só o Senado, na sua soberania, poderá
pronunciar-se. Peço, portanto, ao ilustre Senador
Attilio Vivacqua examine melhor a questão e, se
julgar, conveniente, ofereça suas objeções. (Pausa).
Mais nenhum Sr. Senador desejando usar da
palavra sôbre a ata, declaro-a aprovada.
Passa-se a leitura do expediente.

– 825 –
O SR. 2º SECRETÁRIO (servindo de 1º), lê o lei nº 9.387, de 20 de junho de 1946, e estender-seseguinte:
á, gradativamente às demais doenças que exigirem
medidas gerais de natureza preventiva.
EXPEDIENTE
Parágrafo único. O Departamento Nacional de
Previdência Social empregará meios para que os
Telegrama:
trabalhos das comunidades sejam encetados o mais
– Do Presidente da Sociedade Rural do tardar, simultàneamente com os da Campanha
Triângulo Mineiro, agradecendo a atenção dada, pelo Nacional Contra a Tuberculose.
Senado, ao Projeto referente aos pecuaristas. –
Art. 3º A organização e funcionamento das
Inteirado,
comunidades de que trata o artigo primeiro
Ofícios:
obedecerão às normas pelo Departamento Nacional
Senhor Primeiro Secretário:
de Previdência Social, com aprovação do Ministro do
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Trabalho, Indústria e Comércio, à proporção que
Excelência, para os devidos fins o incluso autógrafo forem sendo instituídas, respeitando, no que se
do Projeto de Lei nº 866-A, de 1948, que estabelece, refere à tuberculose, o disposto no Decreto-lei nº
entre os Institutos e Caixas de Aposentadoria e 9.387, de 20 de junho de 1946, quanto às medidas
Pensões, comunicado de serviço médico para de profilaxia e assistência adotadas pelos Institutos
combate à tuberculose e outras moléstias nocivas à e Caixas de Aposentadoria e Pensões sob
coletividade, cria o Conselho de Medicina da a orientação e fiscalização do Serviço Nacional
Previdência Social, e dá outras providências.
de Tuberculose, que é o órgao supervisor da
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa campanha.
Excelência os meus protestos de elevado apreço e
Art. 4º Os serviços a que alude esta lei
distinta consideração.
serão gratuitos para os segurados ativos e
Rio, em 25 de outubro de 1948. – Munhoz da aposentados; poderão sê-lo igualmente para
Rocha, 1º Secretario.
os beneficiários e pensionistas, nos limites
fixados pelas normas a que se refere o artigo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
terceiro.
Art. 5º A proporção que forem sendo
Nº 432, de 1948
instalados os serviços das comunidades citados
nesta lei, tornar-se-á obrigatório o exame médico
Estabelece, entre os Institutos e Caixas de preventivo para admissão nas emprêsas filiadas às
Aposentadoria e Pensões, comunidade de serviços instituições participes, a fim de apurar se os
médicos para combate a tuberculose e outras interessados não sofrem de moléstia nociva à
moléstias nocivas à coletividade, cria Conselho de coletividade. Assim, também, o serão aqueles
Medicina da Previdência Social e dá outras exames a que periòdicamente se submetem os
providências.
respectivos segurados, seus beneficiários e
O Congresso Nacional decreta:
pensionistas, de acôrdo com as normas expedidas
Art. 1º O Ministério do Trabalho, Indústria e na forma prevista no artigo terceiro, e, no que
Comércio
estabelecerá,
por
intermédio
do concerne a tuberculose, conforme estabeleça
Departamento Nacional de Previdência Social, entre êsse
Departamento,
dentro
da
orientação
os Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões e traçada pelo Serviço Nacional de Tuberculose,
por
êstes
proporcionalmente
custeadas, mediante a aprovação exigida no referido
comunidades ou comunidades de serviços para a dispositivo.
execução, em todo o território nacional, da medicina
Art. 6º Êsses serviços serão custeados pela
preventiva por meio da profilaxia e assistência, cobrança de uma taxa especial compulsória, tripartite
inclusive assistência nosocomial, para os segurados, e igualitária de 1% (um por cento), arrecada do
ativos ou aposentados, e seus beneficiários e para empregado, do empregador e do Estado,
seus pensionistas.
pelos Institutos e Caixas de Aposentadoria e
Art. 2º A ação das comunidades de Pensões.
serviços referida no artigo primeiro terá início
§ 1º A fim de integralizar a contribuição
pelo combate à tuberculose, nos têrmos do Decreto- do
Estado,
é
majorado
de
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1% (um por cento), a partir de 1º de Janeiro de 1948,
tôdas as taxas federais destinadas à Previdência
Social a que se refere a Lei nº 159, de 30 de
dezembro de 1935, devendo o Serviço Atuarial do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,
proceder anualmente aos cálculos necessários, a fim
de que figure, no orçamento geral da República, de
cada ano, a verba correspondente ao acréscimo
estabelecido no presente artigo.
§ 2º Os 6/10% (seis décimos de um
por cento), do acréscimo previsto no artigo
6º serão destinados campanha contra a
tuberculose.
Art. 7º As importâncias correspondentes às
contribuições arrecadadas na conformidade do artigo
anterior figurarão em cota especial, na contabilidade
de cada instituição de previdência social, para os fins
devidos.
Art. 8º É criado, no Departamento Nacional
de
Previdência
Social,
o
Conselho
de
Medicina da Previdência Social, órgão de
orientação
técnica
das
comunidades
de
serviços médicos de que trata esta lei, e de
coordenação com os órgãos nacionais de
saúde pública, observando o dispôsto no artigo 3º in
fine.
§ 1º Êsse Conselho será composto do
Consultor Médico do Departamento Nacional de
Previdência
Social,
que
o
presidirá,
dos
representantes de cada um dos Institutos de
Aposentadoria e Pensões; de um representante
das Caixas de Aposentadorias e Pensões
escolhido na forma do Regimento; e de
representante do Serviço de Alimentação da
Previdência Social, e participarão, ainda, dos
trabalhos do Conselho, quando convocados para a
apreciação de assuntos pertinentes ao campo
de ação dos próprios serviços, Diretores ou
Chefes de Serviços do Ministério da Educação e
Saúde.
§ 2º O funcionamento do Conselho atenderá
ao regimento que elaborar e que será aprovado pelo
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, por
intermédio do Diretor do Departamento Nacional da
Previdência Social.
Art. 9º A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
A imprimir.

Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 257-B, de 1948, que estende a
vários oficiais generais, a um almirante e um oficial
médico da Polícia Militar do Distrito Federal, os
benefícios do Decreto-lei nº 9.050, de 11 de março
de 1946.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Em, 25 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 433, de 1948
Estende a vários oficiais generais, a um
almirante e um oficial médico da Polícia Militar do
Distrito Federal, os benefícios do Decreto-lei nº
9.050, de 11 de março de 1946.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São extensivos aos oficiais generais de
divisão Nestor Sezefredo dos Passos, Antenor Santa
Cruz Pereira de Abreu e João Nepomuceno da Costa
e aos de brigada Maximino Barreto e Carlos Arlindo,
falecidos, ao almirante Arthur Tompsow e ao 1º
tenente-médico da Polícia Militar do Distrito Federal,
Dr, Augusto Regulo da Cunha Rodrigues,
reformados, administrativamente, em conseqüência
dos acontecimentos políticos de 1930, os benefícios
do Decreto-lei nº 9.050, de 11 de março de 1946,
para o fim de serem considerados anistiados desde
essa data.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 213-B, de 1948, que autoriza a
abertura, pelo Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, do crédito especial de Cr$ 19.800,00, para
pagamento de gratificação ao Ministro do Supremo
Tribunal Federal, Álvaro Moutinho Ribeiro da Costa.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevada estima e
distinta consideração.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 434, de 1948
Autoriza a abertura, pelo Ministério da Justiça
e Negócios Interiores, do crédito especial de Cr$
10.800,00 para pagamento de gratificação ao
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Álvaro
Moutinho Ribeiro da Costa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Justiça, e Negócios Interiores o
crédito especial de Cr$ 19.800,00 (dezenove mil e
oitocentos cruzeiros), para atender ao pagamento da
gratificação adicional de 10% (dez por cento),
concedida ao Ministro do Supremo Tribunal Federal,
Álvaro Moutinho Ribeiro da Costa, quando
desembargador da Justiça do Distrito Federal, e
correspondente ao período de 1 de Janeiro de 1946
a 31 de dezembro de 1947.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 954-A, de 1948, que altera
dispositivos do Decreto-lei nº 9.295, de 27 de maio
de 1946, que criou o Conselho Federal de
Contabilidade, e dá outras providências.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevado aprêço e
distinta consideração.
Rio, em 25 de outubro de 1948: – Munhoz da
Rocha, 1º Secretario.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 435, de 1948
Altera dispositivos do Decreto-lei nº 9.295, de
27 de maio de 1946, que criou o Conselho Federal
de Contabilidade, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Juntamente com os membros dos
Conselhos Regionais de Contabilidade ainda não
instalados, serão eleitos tantos suplentes quantos
forem os membros componentes de cada um
daqueles órgãos, fixados pela forma indicada no
artigo 9º do Decreto-lei nº 9.295, de 27 de maio de
1946.

Artigo 2º O Conselho Federal de Contabilidade
e os Conselhos Regionais de Contabilidade já
instalados promoverão, dentro de trinta dias da
publicação desta lei, a realização de eleições para a
escolha dos suplentes correspondentes aos
membros efetivos escolhidos pela forma indicada na
alínea b, do artigo 4º do Decreto-lei nº 9.295, de 27
de maio de 1946.
Parágrafo único. Por ocasião das eleições, a
que se refere êste artigo, serão preenchidas as
vagas existentes em cada Conselho, para completar
o período restante dos mandatos.
Art. 3º O mandato dos suplentes é de período
igual aos dos membros efetivos e se renovará da
mesma forma.
Parágrafo único. A renovação do Decreto-lei
nº 9.295, de 27 de maio de 1946, e também a dos
suplentes, será processada anualmente, depois de
completado o primeiro triênio, permitida a reeleição,
em qualquer caso.
Art. 4º São elevadas a Cr$ 60,00 (sessenta
cruzeiros) e Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros);
respectivamente as unidades a que se referem os
artigos 21 e 22 do Decreto-lei nº 9.295, de 27 de
maio de 1946.
Art. 5º Além da anuidade e do custo da
carteira profissional, poderão ser cobrados
emolumentos sôbre averbações, certidões e outros
atos, que forem fixados nos regimentos dos
Conselhos Regionais aprovados pelo Conselho
Federal de Contabilidade.
Art. 6º A perda do mandato dos membros
efetivos do Conselho Federal de Contabilidade e dos
Conselhos Regionais ocorrerá:
a) por falecimento ou renúncia;
b) pela superveniência de causa de
que resulte a inabilitação para o exercício da
profissão;
c) pela ausência, sem motivo justificado, a três
sessões consecutivas ou seis interpoladas em cada
ano.
Parágrafo único. Ocorrida a perda do
mandato, será convocado o suplente mais votado, ou
havendo caso de empate de votação, o que conte
registro mais antigo no respectivo Conselho
Regional.
Art. 7º Os Conselhos Regionais podenrão
firmar acordos para a criação de Delegacias
Municipais e Distritais de inscrição e fiscalização,
dentro dos respectivos recursos financeiros.
Art. 8º O Conselho Federal de Contabilidade
se comporá de dez membros, dos quais
nove
eleitos
pela
for-
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ma estabelecida na alínea b, do artigo 4º do Decretolei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, observada a
proporção fixada no seu parágrafo, e o Presidente,
designado na forma da alínea a do mesmo artigo.
Art. 9º O parágrafo único do artigo 4º do
Decreto-lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, passa a
ter a seguinte redação:
"A constituição do Conselho Federal de
Contabilidade obedecerá, em relação aos membros
enumerados na alínea b dêste artigo, à, seguinte
proporção: dois têrços de contadores e um têrço de
guarda-livros.
Art. 10. Esta lei entrará, em vigor na data de
sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
São lido e vão a imprimir os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 1.222, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
294, de 1948.
Relator: Cícero de Vasconcelos.
A Comissão submete ao Senado (fl. anexa) a
redação final do projeto de lei nº 294, de 1948,
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 25
de outubro de 1948, – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Cícero de Vasconcelos, Relator. – Waldemar
Pedrosa. – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO AO PARECER Nº 1.222, DE 1948
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
294, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aberto, ao Poder Judiciário, um
crédito especial de Cr$ ... 35.200,00 (trinta e cinco
mil e duzentos cruzeiros), para o pagamento de
gratificação de representação aos membros do
Tribunal Regional Eleitoral do Pará, relativa ao
período de 25 de setembro, a 31 de dezembro de
1947.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

PARECER
Nº 1.223, de 1348
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
289, de 1948.
Relator: Sr. Ribeiro Gonçalves.
A Comissão apresenta a redação final (fl.
anexa) do projeto de lei da Câmara nº 289, de 1948,
aprovado pelo Senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 25
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Ribeiro Gonçalves, Relator. Cícero de
Vasconcelos. – Waldemar Pedrosa.
ANEXO AO PARECER Nº 1.223, DE 1948
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
289, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aberto ao Poder Judiciário um crédito
suplementar de Cr$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e
oitocentos cruzeiros), em refôrço da Verba 1 –
Pessoal, do Anexo nº 25 – Poder Judiciário, do
vigente Orçamento Geral da República (Lei nº 162,
de 2 de dezembro de 1947), a saber:
Verba I – Pessoal.
Consignação III – Vantagens.
S/C 14 – Gratificação de representação.
04 – Justiça Eleitoral.
02 – Tribunais Regionais Eleitorais
12 – Paraíba Cr$ 46.800,00
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PARECER
Nº 1.224, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
288, de 1948.
Relator: Sr. Ribeiro Gonçalves.
A Comissão de Redação submete ao Senado
a redação final do projeto de lei da Câmara nº 288,
de 1948 (fôlha anexa).
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 25
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Ribeiro Gonçalves, Relator. -- Cícero de
Vasconcelos. – Waldemar Pedrosa.
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ANEXO AO PARECER Nº 1.224, DE 1948

ANEXO Nº 2 AO PARECER

Redação Final do Projeto de Lei da Câmara nº
288, de 1948

Nº 1.225, DE 1948

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aberto ao Poder Judiciário um
crédito suplementar de Cr$ 33.200,00 (trinta
e três mil e duzentos cruzeiros), em refôrço da
Verba 1 – Pessoal, do Anexo 25 – Poder
Judiciário, do vigente Orçamento Geral da
República (Lei nº 162, de 2 de dezembro de 1947), a
saber:
Verba 1 – Pessoal
Consignação III – Vantagens
S/C 14 – Gratificação de representação.
04 – Justiça Eleitoral
02 – Tribunais Regionais Eleitorais
21 – Sergipe Cr$ 33.200,00
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 1.225, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final da emenda do Senado à
Proposição nº 229, de 1947
Relator: Cícero de Vasconcelos.
A Comissão de Redação apresenta a redação
final da emenda do Senado ao art. 1º da proposição
nº 229, de 1947 (anexo nº 1).
A título ilustrativo, a Comissão junta
igualmente (anexo nº 2) a redação da proposição,
incluída a emenda.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 25
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
- Cícero de Vasconcelos, Relator. – Waldemar
Pedrosa. – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO Nº 1 AO PARECER
Nº 1.225, DE 1948

Redação da Proposição nº 229, de 1947,
conforme a emenda do Senado
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida isenção do impôsto de
importação e taxas aduaneiras, exclusive a de
previdência social bem como do impôsto de
consumo, para 9.600.387 (nove milhões, seiscentos
mil e trezentos a oitenta e sete) quilos de carvão de
pedra, a granel, e 242.113 (duzentos e quarenta e
dois mil e cento e treze) quilos de coque importados
pela Companhia Nacional de Navegação Costeira –
Organização Henrique Lage – Patrimônio Nacional e
destinados aos navios e oficinas da sua propriedade.
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 1.226, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 173, de 1948.
Relator: Cícero de Vasconcelos.
A Comissão apresenta (anexo nº 1 a redação
final da emenda do Senado ao art. 1º do projeto de
lei da Câmara nº 173, de 1948.
A Comissão apresenta igualmente (anexo nº
2) a redação do projeto incluída a emenda bem como
a lista do material beneficiado pela isenção do
impôsto de importação e taxas aduaneiras (anexo nº
3).
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 25
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Cicero de Vasconcelos, Relator, – Waldemar
Pedrosa. – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO Nº 1 AO PARECER

Nº 1226, DE 1948
Redação final da emenda do Senado a
Redação final da Emenda do Senado ao
proposição nº 229, de 1947
Ao art. 1º
projeto de lei da Câmara número 173, de 1948.
Onde se lê:
Ao art. 1º
"inclusive a de previdência social",
Acrescente-se, depois das palavras Estados
substitua-se pelo seguinte:
Unidos, as seguintes:
"exclusive a de previdência social".
"...e constante da redação anexa".
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ANEXO Nº 2 AO PARECER

ção do impôsto de importação e taxas
aduaneiras para o material destinado à
Nº 1.226, DE 1948
modernização das cabines de Jundiaí a
Campinas e instalação do bloqueio automático,
Redação do Projeto de Lei da Câmara nº 173, importado dos Estados Unidos e constante da
relação anexa.
de 1948, conforme à emenda do Senado
O Congresso Nacional decreta:
Art. 2º Esta lei entrará em vigor
Art. 1º
É concedida à Companhia na data da sua publicação, revogadas as
Paulista
de
Estradas
de
Ferro
isen disposições
em
contrário
ANEXO Nº 3 AO PARECER Nº 1.226, DE 1948
Lista de materiais para a modernização das cabines de Jundiaí a Campinas e instalação do bloqueio
automático no trecho desde a divisa com a E.F.S.J. até o km. 46, a serem fornecidos pela Union Switch and
Signal Company.
Pedido
Item

Quant.

1

1

Grupo de Alavancas, tipo “TC”, ao Plate A-3000, Ref. B, para Jundiaí, incluindo: 3
alavancas de sinais de
3-posições cada uma
2 alavancas de chaves de 2-posições cada uma
– ferrolhos elétricos
– controladores para circuitos
– indicadores
para Campinas, incluindo:
2 alavancas de sinais de 3-posições cada uma
3 alavancas de chaves de 2 posições cada uma
– ferrolhos elétricos

2

1

Grupo de alavancas, tipo “TC”, ao Plate A-3.000, Ref. B,
–controladores para circuitos
– indicadores

3

8

Quadros luminosos, tipo “TC-10”, os quais, além de lâmpadas indicadoras de ocupação
de circuitos, terão lâmpadas indicando as condições dos sinais e com espaço para os
“Chaves de emergência com tempo regulável”, tipo “TC-10”. Êsses quadros serão para
Jundiaí, Horto, Louveira, Rocinha, Valinhos, Samambaia, Campinas nº 1 e Campinas nº
2.

4

32

Chaves de emergência com tempo regulável tipo “TC-10” com 4N-4R contados, Plate J1.700, Ref. A, para montagem nos quadros luminosos.

160

Travadores elétricos e controladores para circuitos, para ligação nas alavancas
mecânicas ora em uso, e incluído:
60-ML-10 travadores com contatos, para chaves
56-ML-10 travadores com 12 contatos, para sinais
44-ML-10 travadores com 6 contatos, para sinais
8 conjuntos dos materiais necessários para suporte e ligação dos travadores nas
alavancas (1 conjunto para cada cabine).

7

15

Controladores com 8 contatos, para ligação às alavancas mecânicas ora em uso,
semelhantes, Plate J-1.502, Ref. A, para ligação com cauda de alavanca.

8

1

Interruptor elétrico montado em poste de 2 polegadas para contrôle de sinais de
proteção de passagem de nível no km. 2 durante manobras, Plate K-225, Ref. A
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Pedido
Item
9

Quant.

10

2

11

5

12

2

13

1

14

73

15

19

16

1

18

350

45

Sinais luminosos térreos, com uma unidade de 3 côres, tipo "K-2 Searchlight",
com mastro, escada, base com terminais e parafusos de fundação.
Completo para assentamento em base de concreto. Semelhante Plate B2.865, Ref. Aa. Êsses sinais incluindo:
43 sinais com mastro de 15 pés e 11 1/2 polegadas de comprimento 2 sinais
com mastro de 18 pés e 10 1/2 polegadas de comprimento.
Sinais luminosos térreos, com duas unidades de 3 côres, tipo "H-2
Searchlight", com mastro, escada, base com terminais e parafusos de
fundação.
Completo para assentamento em base de concreto. Semelhante Plate B2.867, Ref. Aa.
Sinais luminosos térreos, com duas unidades. Semelhantes Plate B-2.867,
Ref. Aa – exceto que a unidade superior tipo "H-2 Searchlight" será de 3 côres
e a unidade inferior será tipo "HC-33", de 1 côr, Plato B-2.894, Ref. An.
Completo com mastro, escada, base com terminais e parafusos de fundação
para assentamento em base de concreto
Ésses sinais incluindo:
4 sinais com mastro de 18 pés e 10 1/2 polegadas de comprimento
1 sinal com mastro de 23 pés e 11 1/2 polegadas de comprimento
Sinais luminosos térreos, com três unidades. Semelhante Plate B-2.869, Ref.
Aa – exceto que a unidade intermediária serão tipo "H-2 Serchligt" de 3 côres
cada uma, e a unidade inferior será tipo "HC-33", de 1 côr, Plate B-2.894, Ref.
An. Completo com mastro, escada, base com terminais e parafusos de
fundação para assentamento em base de concreto.
Sinal luminoso térreo, com três unidades. Semelhante Plate B-2.869, Ref. Aa –
exceto que a unidade superior será tipo "H-2 Searchlight", com 3 côres, e a
unidade intermediária e a unidade inferior serão tipo "HC-33", de 1 côr, Plate
B-2.894, Ref. An. Completo com mastro, escada, base com terminais e
parafusos de fundação para assentamento em base de concreto.
Sinais anões, tipo "N-2", de 2 côres. Completo com parafusos de fundação.
Semelhante Plate B-2.512, Ref. Aj.
Sinais anões, tipo "N-2", de 2 unidades, cada unidade de 2 côres. Completo
com parafusos de fundação. unidades serão com um vidro, com a letra "M".
Sinal luminoso tipo a ponte, com 4 unidades, semelhante Plate B-2.872, Ref.
D, com 2 unidades tipo "H-2 Searchlight", de 1 côr cada uma Completo para
montagem em ponte de sinal ora em uso. (Campinas nº 1 – cabine – e sinal
47).
Lâmpadas de 11 volts 11 watts para sinais, incluindo 100% sobressalentes
para estoque. Plate B-2.878, Ref. 66g.
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Pedido
Item
19

Quant.

20
21

23
2

22

2

23

3

24

1

25

119

26

760

60

Lentes de defução para as unidades tipo "H-2 Searchlight".Semelhante Plate B-2.880,
Ref. 35b.
Chapas de numeração, completo para os mastros dos sinais automáticos.
Sinais luminosos e auditivos, tipo "pisca-pisca", para passagem de nível no km, 2 em
Jundiaí. Cada um completo com:
4 unidades tipo "HC-81", Plate K-159, Ref. A.
1 braço de suporte tipo A.A.R., Plate K-151, Ref. B.
1 mastro e base com terminais, Plate K-152, Ref. A.
Campainha tipo "AH-10", Plate K-91, Ref. A – completo para assentamento em base
de concreto.
ditos para passagem de nível na estação de Judiaí. Cada um provido de barreiras
acionadas a motor e operadas da cabine.
Semelhante ao desenho anexo B-8.912, fôlha 180, sem tabuletas. Incluindo: 2 barreira
sde 35 pés de comprimento e 1 barreira de 24 pés de comprimento.
Máquinas de chave elétrica, tipo "M-2", movidas a motor de corrente alternada de 110
volts, 60 ciclos. Semelhante Plate C-2.800, Ref. A. Cada uma completa com relais de
contrôle e super-carga; com 3 chapas de soleira isoladas, barras de operação e de
travação, caixa de junção com terminais e graduadores tipo "prova de tempo". Plate C320, Ref. B. parafusos, etc.
Conjunto dos materiais necessários para operação de um descarrilador em Jundiaí.
Controladores de circuito de via, estilo "U-5" ao plate 1.047, com entrada para cabos
subterrâneos ao – Plate J-1.050, Ref. 37, e completo com os tirantes, parafusos, etc.,
para ligação com agulha de chave. Padrão paulista.
Relais de corrente contínua, para circuito de linha, de contrôle, de reptição, de
verificação, de detetoração, etc., cada uma com prateleira com molas. Êsses relais
serão:
4 55 DN-11 contatos 4-F-4B
Plate E-4.900 Ref. Aa.
75 DN-11 contatos 6-F-6B
Plate E-4.900 Ref. Ab
45 DN-11 contatos 8-F-8B
Plate E-4.902 Ref. Aa
2 DN-19 contatos 4-F-4B
Plate E-4.932 Ref, A
3 DX-13 contatos 4-F-4B
Pinte E-5.100 Ref. Aa
25 DN-18 contatos 4-F-4B
Plate E-4.930 Ref. A
61 DP 14 contatos 4P – 4 – B – 4N – 4R
Plate E-5.111 Ref. Ca
6 DP-17 contatos 4F – 4 – B – 4N – 4R.
Plate E-5.121 Ref. AC
85 TH-10 tipo térmico
Plate E-5.225 Ref. Bf
3 FN-16 tipo "pisca-pisca"
Plate E-5.051 Ref. A
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Extra
Item
27

Quant.

28

87

29

53

30

140

31

'74

32

125

33

435

34

25

35

18

119

Relais para circuito de via, tip o"campo rotativo de aletas". Esses relais serão:
36 estilo SLV-13 contatos 4-F-4B independente, Plate E-1.005
9 estilo SLV-13 contatos 4F-4B no-independente, Plate E-1.005
25 modêlo 15 contatos 4F-4B independente, Plate E-1.020
49 modêlo 15 contatas 6F-6B no-independente, Plate E-1.020
Transformadores para alimentação do circuito de via, retificadores, etc.
Êsses transformadores serão:
41 estilo W-10 para circuito de via, Plate F-6.020
46 estilo W-10 para retificadores, etc. Plate F-6.020
Reatores para circuito de via. Esses reatores serão:
41 estilo VT-5, semelhante Plate F-6.402
12 estilo VG-10, semelhante Plate F-6.405, Ref. 11
Resistências para circuitos de vias.
Essas resistências serão:
37 tipo 2-unidades, 32-A-26, Plate F-6.509, Ref. 4
22 tipo 6-unidades, 36-A-3; Plate F-6.509, R e f . 7.
22 tipo 4-unidades, 34-A-2, Plate F-6.509, Ref. 6
12 tipo 1-unidade, 21-A-6, Plate F-6.509, Ref. 2
47 tipo 6-unidades, 86-A-10, Plate F-6.509, Ref. '7
Retificadores tipo "cobre". Esses retificadores serão:
3 estilo R3V-116, para passagem de nível na estação de Jundiaí
52 estilo RV-10, para caixas de aparelho, Plate S-685, Ref. Ab
6 estilo RQ-21, para cabines Horto Louveira, Rocinha, Valinhos e
Samambaia, Plate S-326
9 estilo RQ-12, para caixas de aparelhos, Plate S-317
4 estilo RQ-41, para cabines Jundiaí, Campinas nº 1 e Campinas nº 2,
Plate S-340
Blocos de fusíveis de 600 volts, para circuito de via. Plate L-1.240, Ref. 21,
com 125 fusíveis tipo cartucho de 20 ampéres.
Caixas (bootlegs) estilo "U", Plate P-7.083, Ref. Aa, cada uma com cabo de
ligação para trilho e tendo do um lado um terminal que será soldado ao
trilho.
Ligações de cabo de 15 pés de comprimento, tendo de ambos os lados um
terminal que será soldado ao trilho.
Quadros simples de bond de ímpedância, 1.000 amperes, completo com
cabos. Semelhante Plate F-6.606, Ref. B.
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Pedido
Item
36

Quant.

39

65

39
40
41
42

95
125
750
225

43
44
45
46
47
48
49
50
A

1.500
46.000
33.500
1.000
2
252
492
12
1

B

1

C

1

D

2

E

1

F

1

G

4

H

6

30

Quadros duplos de bond de impedância, 1000 ampéres, completo com cabos.
Semelhante Plate P-6.625, Ref. A.
Resistência de 1000 ohms para os relais de corrente contínua. Semelhante Plate F6.503, Ref. A.
Transformadores para alimentação dos circuitos e das lâmpadas, Plate F 6.020.
Para-raios para circuitos de 110 volts. C. A., tipo 4h.
Para-raios para circuitos de baixa voltagem, tipo 110.
Chaves de desligação de 250 volts. Plate P-7.290, Ref 27, com 250 fusíveis tipo
cartucho de 32 amperes, Plate 7-7.290, Ref. 46a.
Blocos de terminais com 6 polos, de baquelite. Plate P-7.300, Ref. 3c.
Ilhóis para fios. plate p-7.090, ref. 6.
Etiquetas de fibra ao Plate P-7.290. Estampadas de acôrdo co mos circuitos.
Ligações para terminais. Plate P7.090. Ref. 15.
Alicates pata ilhóis. Plate P-7.090. Ref. 15.
Cadeados com 10 chaves para dentro das cabines. Padrão Paulista.
cadeados com 10 chaves para fora das cabines. Padrão paulista tipo "147".
Chaves para terminais. Plate P-7.090, Ref. 14
Controlador tipo rotativo, semelhante Plate G-167, Ref. Ak, completo, para montagem
em sinal ora em uso em Jundiaí.
Máquina de chave manual tipo "T-20", com barra de operação tipo mola e com outras
partes de conjunto para descarrilar em Jundiaí.
Conjunto dos materiais necessários para travação, com coração de ponto móvel em
Campinas. Incluindo 3 máquinas mecânicas, Modêlo 4, barras de operação e de
travação, etc.
Quadros simples de bond de impedância, 1.500 ampéres, para sub-estação Louveira.
Semelhante Plate F-6.606.
Quadro simples de bond de impedância, 1.000 amperes, sem cabos,semelhante Plate
F-6.606.
Quadro duplo de bond de impedância, 1.000 amperes, sem cabos, semelhantes Plate
F-6.625.
Caixas de terminais, tipo chapa de aço, com largura de 2 pés polegadas. Completo
para montagem em base de concreto.
Caixas de terminais, tipo chapa de aço, com largura de 17 polegadas. Completo para
montagem em base de concreto.
Custo Total:
FAS New York.................................................................................... U$$ 202.000,00
CIE Santos......................................................................................... U$$ 213.000,00
São Paulo, 29 de março de 1948. – pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro. –
A. de Pádua Salles
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PARECER

Justificação

Nº 1.227, de 1948

Não é justo que ex-corretores que "se
demitiram ou abandonaram os cargos que ocupavam
em 1940", depois de nove anos, venham a ser
reintegrados nos mesmos com preterição de muitos
cidadãos já aprovados em concurso, que, como
propostos, aguardam vagas. Ainda mais injusta é a
situação privilegiada em que ficam, para requererem
a "reintegração com exercício em qualquer pôrto da
República". de vez que a obrigação de prova de
residência "por tempo superior a um ano, no pôrto
onde pretenda ter exercício", não lhe será exigida exvi do art. 55 in fine – nem a de que haviam obtido
por concurso a nomeação para o cargo de que
se
haviam
espontaneamente
demitido
ou
abandonado.
O art. 55, encobre um favor personalíssimo
que por forma alguma se justifica.
De resto, embora fôsse pelo art. 6º do
Decreto-lei n. 253, de 27 de agôsto de 1940,
dispensada a intervenção até então obrigatória do
corretor de navio no desembaraço nas repartições
federais, das embarcações e aeronaves, o corretor,
como prepôsto do proprietário, do consignatário
ou do capitão, contínuos no seu antigo mistér,
devido à prática no serviço e a autoridade que
lhe dava o cargo, de que não fôra demitido, no
trato com as autoridades federais, estaduais e
municipais.
Sala das Sessões, em 25 de outubro de 1948
– Joaquim Pires.

Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
215, de 1948.
Da Comissão de Redação de Leis.
Relator: Sr. Augusto Meira.
A Comissão de Redação apresenta (fls.
anexa) a redação final do projeto de lei da Câmara nº
275, de 1948, aprovado pelo Senado.
Sala da comissão de Redação de Leis, em 25
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Augusto Meira, Relator. – Cícero de Vasconcelos.
– Waldemar Pedrosa. – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO AO PARECER
Nº 1.227 DE 1948
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
275, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,
um crédito especial de Cr$ 1.365.734,70 (um milhão
e trezentos e sessenta e cinco mil e setecentos e
trinta e quatro cruzeiros e setenta sentavos), para
pagamento das despesas com a desapropriação, por
utilidade pública, do imóvel denominado Xarqueada
de Tupanã; situado na cidade de Belém, Estado do
Pará.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Terminado o prazo de pauta para emendas
perante a Mesa, vão às Comissões competentes os
projetos de leis da Câmara ns. 414, 415, 416, 417 e
418, de 1948. A uma destas proposições foram
oferecidas emendas que vão ser lidas.
São lidas e apoiadas as seguintes

Nº 2
Na tabela 2ª onde diz:
d) Manaus, São Luís, Parnaíba, Fortaleza,
Natal,
Paraíba,
Aracaju,
São
Francisco,
Florianópolis, Pelotas Pôrto Alegre, e Niterói, em vez
de quatro corretores diga-se 6 (seis).
Justificação

O movimento cada vez maior de vapores que
demandam êsses portos, nacionais e estrangeiros,
justifica plenamente a elevação do número de
EMENDAS
corretores com exercício nos mesmos.
Sendo ainda de considerar que as atribuições
conferidas por esta lei aos corretores de navios
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 414, de 1948.
foram grandemente ampliadas, e que o número de
Nº 1
corretores indicado no projeto da Câmara não
obedece a um critério equitativo e justo.
Suprima-se o art. 55 do projeto, ou no caso
Salas das Sessões, em 26 de outubro de
contrário as expressões: "exceto o da alínea VII".
1948. – Joaquim Pires.
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O SR. AUGUSTO MEIRA (pela ordem): –
Sr. Presidente, requeiro, a V. Ex.ª consulte o Senado
sôbre os dispensa de publicação, a fim de ser
imediatamente discutida e votada a redação final do
Projeto de Lei da Câmara nº 275, de 1948, que
autoriza a abertura do crédito de Cr$ 1.365.734,70,
ao Ministério do Trabalho, para desapropriação, por
utilidade pública do imóvel chamado Xarqueada de
Tupanã, na cidade de Belém, Estado do Pará.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador
Augusto Meira requer seja dispensada de publicação
e imediatamente submetida à deliberação do
plenário a redação final do Projeto de Lei da Câmara
nº 275 de 1948.
Os Senhores Senadores que aprovam o
requerimento
queiram
permanecer
sentados.
(Pausa).
Esta concedida.
Em discussão o Parecer nº 1.227, que dá
redação final ao Projeto de Lei da Câmara nº 275, de
1948. Já lido no expediente da presente sessão.
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, escerro a
discussão.
Os Senhores que aprovam o Parecer nº 1.227
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Tem a palavra o Sr. Senador Ribeiro
Gonçalves, primeiro orador inscrito. (Pausa).
Não está presente.
Dou a palavra ao segundo orador inscrito, Sr.
Senador Henrique de Novaes.
O SR. HENRIQUE DE NOVAES: – Sr.
Presidente, sòmente em fins de setembro passado
pudemos satisfazer o nosso grande anseio de rever
Paulo Afonso, que já apreciáramos em 1941, quando
de uma viagem a Alagoas em trabalho profissional;
viagem por nós alongada, para conhecer o bêrço de
nossa gente pelo lado paterno – a própria Tapera de
Paulo Afonso, onde se achava encravada a
cachoeira famosa – tendo-se espraiado a
descendência do sargento-mór Antônio Francisco de
Novaes, por tôdas as margens san-franciscanas, de
Vila Nova (hoje Neópolis) e Penedo até Cabrobó,
com irradiações por Tacaratú e Floresta, que se lhe
tornou o reduto mais forte, em Pernambuco.

Em 1941, admirei ali e na Pedra a obra
extraordinária de Delmiro de Gouveia – o cearense
audacioso e inteligente que, sem amparo oficial,
plantou, no sertão agressivo, a semente industrial,
fundada no aproveitamento hidro-elétrico do São
Francisco. Agora, o que em Petrolândia se está
realizando é a consequência dos esforços de um
verdadeiro apóstolo daquela região, cuja modestia
sou obrigado a ferir, proclamando bem alto o valor da
obra imensa que se continua, impulsionada pela
sagrada alavanca de seu entusiasmo.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Todos nós
temos obrigação de zelar por forma a impedir que as
raízes tão boas e tão puras lançadas pelo Sr.
Senador Apolonio Sales não sejam perturbadas,
no
seu
desenvolvimento
por
enxertos
inconvenientes.
O SR. HENRIQUE DE NOVAES: – Agradeço
a V. Ex.ª o aparte que nos antecipou a declaração.
Bem sabes, Senhores Senadores, que nos
referimos ao nobre colega, Sr. Apolônio Sales.
O SR. APOLÔNIO SALES: – Muito
sensibilizado, agradeço a V. Ex.ª.
O SR. HENRIQUE DE NOVAIS: – O nosso
respeito e o valor que atribuímos à valiosa
contribuição de S. Ex.ª para o desenvolvimento das
aplicações da hidráulica agrícola, no Nordeste, não é
de agora. Vem de 1912, quando, na introdução de
um Manual de Hidrotécnica – de cuja tradução
participamos para difundir aquêlas aplicações entre
nós – escrevemos:
De fato, ao ilustre Dr. Apolonio Sales devemos
o favor imenso de haver aplicado em Pernambuco os
ensinamentos que colheu em Hawai e Louisiania, e
dos quais resultaram as modernas e eficientes
irrigações dos canaviais de Catende e de outras
importantes usinas nortistas".
Alistamo-nos entre os "crentes" do Nordeste e
do São Francisco afirmando, sempre, a estreita
ligação entre as duas regiões batidas pelos mesmos
fenômenos climáticos.
Das
satisfações
que
experimentamos
ao apreciar as terras e culturas de Petrolândia
destacamos a de haver, mais uma vez, agora
em companhia de verdadeiros nordestinos,
como o ilustre Senador Ferreira de Sousa,
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verificado a estreita ligação já referida. Êsse nosso
prezado colega havia, naquele sertão sanfranciscano, o seu Seridó distante, nos cercados, nas
palmas santas, nos pacientes jericos, nas rústicas
habitações alpendradas e até nos cursos dágua
cortados pelas longas estiagens.
A gente do gibão e chapéu de couro é a
mesma: análoga a alimentação e os costumes em
geral.
O que mais nos impressionou, porém em
Petrolândia, foi a harmoniosa solução do grave
problema da fixação do homem à região. Quantos
detalhes a prever e prover, e como foram êles ali
abordados? E' uma nova civilização que se inicia,
baseada naquela política do Sr. José Américo, e,
ora, amparada na difusão da energia elétrica, a
decuplicar o trabalho humano, afeiçoando o
sertanejo ao progresso, porque vê ele nisso o
aproveitamento máximo dos seus esforços, assim
multiplicados pela energia oriunda do grande curso
dágua.
O São Francisco é, na verdade, o rio
milagroso daquela terra, onde um Caminha moderno
poderia afirmar completando a predição histórica;
tudo dá em se plantando e ... aguando.
O SR. APOLONIO SALES: - Muito bem.
O SR. HENRIQUE DE NOVAES: – Digam
embora os técnicos que ela – a terra – não é das
melhores; que há apenas manchas aproveitáveis;
que não compensarão, talvez, os gastos e cuidados
que estão sendo dispensados. Nós, que vimos o
efeito das águas, onde quer que elas entrem em
contacto, oportunamente com aquele solo magnífico
– desde o sítio histórico do José Cordeiro, no qual
um furo de uma polegada, na adutora Paulo Afonso
– Pedra, fez surgir um ridente pomar, umbroso e
farto, até as culturas insipientes de Petrolândia –
afirmamos o contrário. Cada vez mais nos
convencemos da profunda exatidão da afirmação de
Hilgard – "As regiões áridas são regiões ricas
quando irrigadas".
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª tem o
grande exemplo e a grande lição da Califórnia.
O SR. HENRIQUE DE NOVAES: –
Exatamente. (Lendo:).
E' indispensável, no julgamento da praticabilidade
da irrigação numa região, se considerarem não
somente os fatores ecológicos, os de composição

e textura do solo, como a conformação topográfica.
Ora; mais uma vez, sobrevoando a região de
Petrolândia a Floresta, verificamos a planície
contínua, das margens do rio caudaloso a
perder-se no horizonte distante, pontilhada de
caraibeiras em flor, a anunciarem as próximas
enchentes. A condição, assim evidenciada, de
água abundante e terra em condições ótimas para
recebê-la no desenvolvimento da agricultura, em
região semi-árida, de chuvas escassas, na qual a
melhor e mais imediata aplicação da energia de
Paulo Afonso seria a eletro-elevação da água para
irrigação. Os núcleos de Petrolândia e Icó serão
demonstração
práticas
dêsse
notável
empreendimento que os vales do Pajeú e Moxetó
estão a exigir.
O SR. APOLÔNIO SALES: – V. Ex.ª disse
muito bem que existem alguns pessimistas que
descrêem da fertilidade da terra do São Francisco.
Dizendo isto, V. Ex.ª trouxe logo a resposta,
aduzindo o fato de que as culturas do histórico sítio
do Cordeiro e da incipiente lavoura de Petrolândia
representam a resposta exata V. Ex.ª acrescente
que ninguém poderá melhor dizer das condições
de fertilidade de uma terra que os próprios vegetais
que ali brotam. Quem quiser ouvir a linguagem
dos vegetais sobre as terras do São Francisco
é só deter-se ante as culturas irrigadas de
Petrolândia.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Só afirma
o contrário quem nunca foi àquela zona.
O SR. HENRIQUE DE NOVAES: – Agradeço
muito a valiosa colaboração de W . EE. as.
Creio, portanto, no São Francisco, como
sempre acreditei e proclamei o valor do Jaguaribe –
a futura Califórnia brasileira – sob o apanágio de
Orós.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª
permite um aparte? (Assentimento do orador) –
Pode se garantir, com segurança técnica
e econômica, que sem o lançamento de
Petrolândia, a obra do São Francisco não poderia
ser começada. E' de lá que virão o estimulo
e exemplo para iniciarmos a obra do São
Francisco.
O SR, HENRIQUE DE NOVAES: – V. Ex.ª
faz esta afirmativa sem ter visto Petrolândia. Se a
tivesse visto, afirmaria com muito mais razão.
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O SR. ANDRADE RAMOS: – Posso afirmá-lo
por indução do meu espírito, depois que li e
acompanhei o trabalho do nosso nobre colega,
Senhor Senador Apolônio Sales, quando ministro da
Agricultura.
O SR. APOLONIO SALES: – Quero aproveitar
a oportunidade para extornar a V. Ex.ª minha
satisfação por ver reconhecido o acêrto com que foi
lançado o plano de Petrolândia, satisfação que se
torna maior por lhe ser dado constatar que o Sr.
Eurico Gaspar Dutra, Presidente da República, em
vez de deixar que perecesse, lançou as vistas para o
plano, dando-lhe todo apoio e todo contingente da
sua boa vontade e seu entusiasmo.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Considero
repito, que sem o núcleo de Petrolândia,.as obras do
São Francisco dificilmente seriam iniciadas.
O
SR.
HENRIQUE
DE
NOVAES
(continuando a leitura): – E o do Baixo-Açú, que é
um Jaguaribe menor, sob a proteção dos açudes da
Paraíba e do Rio Grande do Norte, cuja cadeia já se
iniciou pelos de Piranhas, São Gonçalo, Curema e
Mãe d'Agua, no primeiro daqueles Estados
nordestinos, e apenas pelos de Cruzeta e Itaus, no
outro; razão pela qual tanto temos porfiado para que
se construa agora o Gargalheiras.
Voltemos, porém, a Petrolândia.
Um núcleo agro-industrial como êsse é um
conjunto de serviços que se entrosam e se
completam. Ao par dos trabalhos agrícolas
própriamente, devem existir os pastoris e avícolas
em estreita ligação. A lavoura não pode ser a única;
há de se cuidar do gado melhorando-o, pois dele
proveem a carne, o leite, e os adubos, em menor
escala; hão de se cuidar os suínos, pois dão êles a
gordura e permitem variar a alimentação, além do
aproveitamento dos restos das cozinhas e copas. Há
de se cuidar da agricultura que a técnica moderna
transformou em verdadeira indústria de fabricação de
pintos e ovos. Tudo isso se faz técnicamente em
Petrolândia, com exemplar equilíbrio e economia. Lá
se vêem os modernos processos de preparo do
alimentos para a criação” nos quais até os ossos
dos
bovinos
abatidos
se
incorporam
convenientemente; as incubadoras enormes, uma
das quais de fabricação nacional, a rivalizar, em
perfeição de acabamento e de funcionamento com a

de procedência americana; as suas câmaras
frigoríficas, cada uma com a capacidade de um
milhão de ovos; o matadouro modêlo para duzentas
cabeças diárias...
Carne e ovos, além de laticínios, serão
fornecidos correntemente aos centros populosos do
litoral – inclusive Recife – para onde o transporte
onera-os apenas em 400 cruzeiros por tonelada, por
enquanto.
Percorremos os laboratórios e pinteiros; os
cercados dos pequenos animais; as pocilgas dos
sonolentos e fartos Duroc-Jersey; os estábulos do
gado leiteiro, naturalmente magro, em contraste com
os majestosos reprodutores holandeses e schwitz, e
os zebús preguiçosos em fase de engorda, para o
corte. Fomos até o curral dos caprinos da
raça sertaneja Moxotó, que se reproduzem como
ratos.
A área, sabiamente aproveitada, é dominada
pelo reservatório de 11.000 m3, do qual parte o
sistema irrogatório para os campos a irrigar. E
completa-se a edificação do centro cívico, com sua
Capela e colégio a ser dirigido pelos padres
lazaristas; o grupo escolar; o hospital cuja
construção vimos iniciada; o campo de esportes e
afinal, o jardim público em cujos tanques de 1,80m
de profundidade se fará a criação dos pirarucus, já
aclimados nos açudes nordestinos, proporcionando
neles farta messe de saboroso pescado.
O teste, porém, dos efeitos dessa iniciativa, a
um tempo generosa e patriótica; nós o tivemos na
visita à residência de um lavrador do núcleo.
Reproduzimos as palavras textuais de nossas notas
de viagem:
"Por fim visitamos um granjeiro. Considero
êsse um teste da influência do núcleo neste sertão
adusto; surpreendemos. o Sr. Ferraz – o granjeiro –
no termo de sua jornada de trabalho. O homem
transcendia felicidade ... Pudera. Casa confortável;
água abundante; energia, igualmente; campo e terra
para criar e plantar; assistência técnica, sanitária e
financeira; que mais para lhe fazer a família feliz e
útil ao Brasil?
Esse Ferraz é uma prova de que o
problema de fixar o homem à terra tem "solução
completa; esse o caso do São Francisco, tão
judiciosamente exposto por Agenor Miranda, já por
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mim aqui citado. Impõe-se a multiplicação de
núcleos, como êsse de Petrolândia, pela bacia
imensa, ao longo do rio, para servirem de base ao
seu melhor desenvolvimento agro-industrial.
Longo seria descrever tudo que vimos,
observamos e ... gozamos em Petrolândia. Há,
entretanto, uma ponta de decepção, no panorama
geral, que, por sermos sinceros em nossos
depoimentos, não podemos deixar de manifestar: é
se não haver desenvolvido, como era propósito
inicial, a energia de Itaparica capaz até de 400.000
C. V. Infelizmente, foi o nobre Senador Apolônio
Sales iludido pela miragem de Paulo Afonso, cuja
complexidade, malgrado a grande capacidade dos
técnicos que a estão cuidando – não foi bem
compreendida.
O SR. APOLÔNIO SALES: – Dá V.
Excelência licença para um aparte? (Assentimento
do orador) – V. Excelência não sabe com que
satisfação me deixei iludir pela miragem de Paulo
Afonso. Tenho para mim que foi esta uma das
ilusões mais sadias da minha vida e, oxalá, todas as
outras fossem iguais.
O SR. HENRIQUE DE NOVAES: – Não
discordo do nobre colega quanto ao futuro de Paulo
Afonso. E' questão de oportunidade considerar-se o
problema de São Francisco no seu conjunto.
O SR. APOLÔNIO SALES: – Compreendi
perfeitamente a bondosa intenção de V. Ex ª.
O SR. HENRIQUE DE NOVAES (lendo): –
Indo a. Petrolândia, não nos podemos furtar à
curiosidade de rever a grande cachoeira – nas duas
margens, a alagoana e a baiana.Vimo-la com olhos
de brasileiro e, sobretudo, de profissional curioso do
assunto. Para completar a primeira impressão, lá
retornamos acompanhados de dois ilustres colegas
da Comissão de Viação e Obras Públicas desta
Casa – Os Senadores Francisco Gallotti e Euclydes
Vieira – e de vários distintos engenheiros.Firmamos,
então, nossas idéias sobre o aproveitamento
de Paulo Afonso, cuja solução nos parece longe
de ter sido encontrada. Não é aqui o lugar de
debatê-la pois exigiria ampla explanação de
detalhes,
em
desenhos
e
documentação
fotográfica. Acentuamos, apenas, os seguintes:
aspectos, contidos, aliás, em exposição escrita

e assinada, apresentada pessoalmente ao Exmo, Sr.
Presidente da República a 8 do corrente em
audiência de S. Ex.ª bondosamente á nós
concedida.Procedamos por partes.
As razões preponderantes de se haver
preferido a Itaparica, Paulo Afonso foram:
a) desnível maior dessa, quase duplo
daquela;
b) suposta desnecessidade de uma barragem
de derivação, aliás mais fácil na segunda que na
primeira.
Inútil discutir agora essa preferência, pois seria
impertinência pretender voltar à idéia inicial de
Itaparica.
Observamos, apenas, o mal de não se
considerarem em conjunto os três problemas capitais
do São Francisco como o de todo grande rio,
consubstanciados numa técnica especial que o
engenheiro russo Timonoff – resumiu na expressiva
designação de maximalisação – seja, tirar o partido
máximo da água em todos os sentidos.
O mal, que tanto deploramos, perdurará
enquanto não se organizar definitivamente a
Comissão do Vale do São Francisco, cujo projeto
após demorada passagem por aqui, está, agora,
estagiando na Câmara dos Senhores Deputados,
sem pressa de andamento.
Certo – não discutimos – será mais econômico
o aproveitamento isolado da energia elétrica em
Paulo Afonso, do que em Itaparica. Postos na
balança, porém, todos os elementos em jogo; isto é –
energia, açudagem, irrigação e navegabilidade – ela
penderiria com vantagem para a segunda cachoeira.
Basta dizer que aí se proporcionariam, no mínimo,
noventa quilômetros de São Francisco navegável,
profundo e manso.
O SR. APOLÔNIO SALES: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte? (Assentimento do orador) –
Quando se projetou o aproveitamento da
hidroenergia do São Francisco, a começar do "Paulo
Afonso", as razões tão sensatas, tão meridianamente
claras expendidas por V, Ex.ª, vieram também ao
meu conhecimento.
Devo dizer a V. Ex.ª que houve momento em
que fiquei seriamente impressionado com os
argumentos que outros me traziam, e com os pró-
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prios argumentos que eu formulava como freio aos
meus entusiasmos pela Paulo Afonso.
Considerei, entretanto, que, se uma barragem
em Petrolândia assegurasse um estirão de rio
navegável de 70 ou 80 quilômetros a navegabilidade
do rio, não ficaria, entretanto, assegurada. Haveria
imediata necessidade da construção de mais duas
ou três barragens para a conexão com Juazeiro,
rumo a Pirapora.
Ficaria assim, o gasto maior do plano
Petrolândia como um grande capital empatado por
largo tempo.
Não fóra isto, teria optado por Petrolândia, de
acôrdo, aliás, com o meu sentimento regional, que
reprimi em prol do que me pareceu mais consultar ao
interêsse do país.
O SR. HENRIQUE DE NOVAIS: – Estou de
acôrdo com V. Excelência, mas, acredito que em
vinte anos de "Plano São Francisco", podem se fazer
todas as barragens até Pirapora. Já procurei
demonstrar isso, de forma que no momento em que
V. Excelência estudou o assunto, êsse problema não
tinha sido posto em foco, convenientemente. Veio
depois e só depois disso, é que se votou a verba de
1% da renda tributária da União para ser aplicada no
S. Francisco.Antes não se podia contar com isso.
O SR. APOLÔNIO SALES: – Dando uma
prova de confiança nos dados que Vossa Ex.ª
trouxe, digo que, se realmente, naquêle tempo,
houvesse
já
sido
possível
programar
o
aproveitamento total do S. Francisco, talvez tivesse
eu, naquela hora, com a responsabilidade que então
me cabia, sacrificado um pouco da pressa em face
da possibilidade, num período não tão dilatado, de
solucionar o problema da navegação em conjunto
com o da eletrificação. A solução total num programa
total:
O SR. HENRIQUE NOVAIS: – Infelizmente,
ainda hoje não sabemos se será possível programar
o S. Francisco como entendemos. Basta dizer, que a
Comissão do Vale do S. Francisco ainda não está
organizada.
(Continuando a leitura).
Quanto
ao
segundo
argumento
a
desnecessidade da barragem, foi êle posto de
lado
pela
resolução
da
Direção
Técnica
da Companhia Hidro-Elétrica de São Francisco
de
fazê-la,
mui
acertadamente
a
nosso
ver.Rendemos aqui nossas homenagens do Di-

retor Técnico dessa emprêsa, o engenheiro Otácio
Marcondes Ferraz, cuja competência e operosidade
conhecemos desde 1926 e 1927, quando tivemos a
honra de o ter por companheiro nas obras de adução
do Rio Claro, em São Paulo.
De vez, porém, que se resolveu levantar uma
barragem em Paulo Afonso, mister é considerar
outras soluções, que não a primeira esboçada, a
qual pela nossa observação e experiência parece
mais destinada a captar a matéria sólida carreada
pelo rei, avaliada em 400 toneladas diárias pelo
Senhor Oren Reed ...
O SR. APOLÔNIO SALES: – V. Excelência
me desculpe de .estar interrompendo seu discurso a
todo momento.
O SR. HENRIQUE NOVAIS: – Os apartes de
V. Ex.ª só me satisfazem, porque vêm colaborar na
minha exposição.
O SR. APOLÔNIO SALES: – E' com esta
intenção que os dou. Desejo esclarecer a V. Ex.ª que
se a Companhia Hidro-Elétrica de São Francisco
resolvesse fazer barragens – V. Ex.ª diz muito bem,
– seria necessário e até mesmo muito útil se fizesse
comparações entre todos os projetos. Vou, aliás,
mais longe e digo ao nobre Senador que, embora
tivesse defendido com todo o ardor, que o meu
entusiasmo permitiu, o plano de aproveitamento de
Paulo Afonso sem que, em primeira etapa, se
construísse barragem, sempre afirmei a todos
quantos me ouviam e privavam de minha amizade,
achar não se deveria quebrar uma só pediu no
projeto dos engenheiros Leal e Oren Reed sem que
antes se examinasse qualquer sugestão que
merecesse fé e tivesse, um nome responsável a
subscrevê-la.
O SR. HENRIQUE NOVAIS: – E' justamente
isso que V. Ex.ª vai ver que vou pedir.
O
SR.
FRANCISCO
GULLOTTI:
–
Perfeitamente.
O SR. ANDRADE RAMOS: – No caso, os
estudos preliminares são valiosos.
O SR. HENRIQUE NOVAIS: – Não temos
responsabilidade imediata da solução do problema,
tampouco defendendo idéias próprias.
Em se tratando de uma questão técnica de alta
relevância; para cuja realização pratica devemos votar
ainda vultosos créditos, desejamos seja êle resolvido
de maneira a elevar, sobretudo o nome de nossa
classe de engenheiros, já tão comprometida em
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várias aventuras técnicas. O que pedimos, afinal, ao
Exmo. Sr. Presidente da República é o mínimo
que se poderia exigir de profissionais, encaregados
de encargos de tamanha responsabilidade,
isto é:
a) não se iniciarem as instalações preliminares
almoxarifados, oficinas, acampamentos, etc, etc.
sem que se haja escolhido definitivamente a margem
do rio São Francisco, na qual deverá ser instalada a
ilegível elétrica, de Paulo Afonso;
b) seja igualmente, retardada a construção
de uma ponte dispendiosa e, até, desnecessária
se a usina se localizar na margem esquerda
do rio;
c) finalmente seja localizado o hotel, para o
qual concedemos um crédito de Cr$ 5.000.000,00 –
na margem esquerda do rio, de onde melhor se
dominará o panorama da Cachoeira.
Sôbre êste último assunto, já se manifestou,
na sessão de quinta-feira passada o eminente
Senador Francisco Gallotti.
Todos êstes assuntos dependem do plano de
conjunto que deve ser harmônico e homogêneo para
que se tire o máximo partido, em todos os sentidos,
de tão grandiosa dávida da natureza.
Não adianta correr no desenvolvimento de um
programa complexo, que será impossível completar
no
presente
quatriênio
presidencial,
mas,
forçosamente sacrificado, se começar mal. E' caso
inverso da Cia. Vale do Rio Doce, cujas obras
quase se paralizaram por dois anos a míngua de
recursos, mas que provados êstes e ajustados
como está o seu programa, poderá facilmente
ser terminado no Govêrno do preclaro General
Dutra.
S. Ex.ª prestará extraordinários serviços ao
Brasil – além dos muitos que já lhe devemos –
incentivando para acabar as obras do Vale do Rio
Dôce, e pondo sua alta autoridade, no sentido de se
começar bem as do aproveitamento hidro-elétrico de
São Francisco.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito
bem, Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
Tem a palavra o Sr. Senador Ribeiro
Gonçalves.
Republicado em 5 de novembro de 1948.

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Sr.
Presidente, ainda uma vez ocupo esta tribuna, sob
imposição do mais imprescritível dos deveres, para
transmitir ao Senado da República, embora num
apagado reflexo, as dôres e os infortúnios da minha
gente.
O Piauí prossegue, desgraçadamente, a
jornada de sacrifícios tremendos, cheia de pesadas
sombras, a precipitar-se de súbito em profundos
abismos sem horizontes. Ao toque de rebate, no
alvorecer de 1945, cerrou fileiras, desde logo, nas
valorosas hostes que se decidiam pela campanha de
reconstitucionalização.
Era a velha flâma do civilismo e de tantos
outros movimentos democráticos que se reacenda,
ondulante e dominadora, em defesa da liberdade.
O piauí reencontrava-se a si mesmo e no
próprio exemplo ia buscar estímulo para as novas
lutas. Nunca se lhe abateu o ânimo viril diante da
opressão dos poderosos. Jamais se lhe emudeceu a
voz de protesto contra os desmandos da fôrça e os
abusos do poder. A UDN piauiense já se constituia
com essa tradição e, pois, com a mais alta
consciência do seu destino. E, arrastando contra
tôdas as dificuldades que lhe foram opostas ao
alistamento eleitoral, venceu, brilhantemente, por
larga margem, nas urnas de 2 de dezembro de 1945.
Mas, por isso mesmo que foi vitoriosa, assim de
referência à eleição presidencial como relativamente
à escolha de representantes à Assembléia
Constituinte, muito mais áspera, talvez, houve de
suportar, de então por diante, a adversidade.
As duas últimas interventorias no Estado, sob
o govêrno legal do País, porfiaram em reduzir quanto
possível o prestígio udenista. Procuraram tentar-lhe
os adeptos po rtodos os meios. E porque
verificassem baldadas as tentativas, não vacilaram
em enveredar por rumos tortuosos, criando pesados
encargos ao Estado.
A preparação para o pleito de 19 de janeiro de
1946, fê-la o Govêrno estadual distribuindo graças às
mãos cheias. Contava, para isso, com elementos
favoráveis, pois a receita em conseqüência da
excepcional alta de preços dos produtos exportáveis
logo depois da guerra, se elevou a cifras nunca
dantes nem depois atingidas. Passara de Cr$
39.666.178,00, em 1945, a Cr$ 52.595.669,70, em
1946. Houve, portanto, margem para uma larga
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derrama
de
dinheiros
como
auxílio
a
empreendimentos e obras municipais de caráter
meramente eleitoral e de que, depois do pleito, não
havia notícia senão das despesas.
Todavia, porque não perdessem a esperança
de
eleger
o
Governador,
temiam,
talvez
sobrecarregar
o
erário
com
maiores
responsabilidades de ordem permanente. A
apuração apesar de demorada e cheia de peripécias,
mostrou-lhes, porém, e desde logo, irrefragável, a
derrota. Era preciso, vingá-la, senão, mesmo,
subtraí-la, a todo custo, à oposião. E foi,
assim, concertado o plano sinistro de crivar o Estado
de
compromissos,
arrastando-o
mesmo,
à
insolvência, a fim de obrigar o governante eleito à
renúncia, pela impossibilidade de administrar, se,
antes, de outra forma não conseguissem afastá-lo do
poder.
Por mais de três meses, pelos quais se
prolongou a apuração, o Interventor não teve
descanso em criar cargos novos, aumentar
vencimentos, distribuir favores num polpudo e
infindável testamento.
O Chefe do Executivo, ao empossar-se, em 28
de abril, já ia encontrar o orçamento do exercício
com o déficit presumível de mais de Cr$
6.000.000,00.
E
essa
circunstância
se
mostrava tanto mais alarmante quanto se faria cada
vez mais pronunciado o declínio das rendas
estaduais, nada deixando prever qualquer reação
favorável.
Os adversários, por motivos que já espús ao
Senado, noutro ensejo, lograram fazer a maioria da
Assembléia. E da superioridade de dois votos
procuraram retirar largas vantagens.
No desespero experimentado com a perda do
poder, insistem em reconquistá-lo, abstraindo do
decôro e da legalidade dos processos que para tanto
utilizam.
Instalado o Legislativo, a maioria entendeu de
perturbar a ação do Governador, impossibilitando-lhe
a administração com entraves de todo porte e
tentando submetê-lo ao desprestigio de medidas
que lhe diminuem a autoridade e lhe anulam os
poderes.
A qualquer pretexto, ou, mesmo, sem nenhum
pretexto, dizia-se sem segurança e reclamava a
guarda da fôrça federal.

Desfeito o embuste, não se pejava de repetílo, assim o momento se lhe afigurasse azado.
Utilizou-o por diversas vêzes. E se não obtinha o que
desejava, não lhe era contrário, entretanto, o
resultado, porque lograva, pelo menos, turvar, por
momentos, o ambiente.
A elaboração constitucional se verificou no
inquieto ondular dessas provocações, inspiradas na
mais exaltada paixão partidária.
A Constituição que se veio a promulgar
denúncia o ânimo envenenado que a concebeu e
formulou.
E' um aparelho de contrição preparado contra
o Executivo, com menosprêzo completo aos mais
altos interêsses do Estado. Pondo-o em movimento,
acreditaram os adversários, cercando o governante
de tôda sorte de obstáculos, poder quebrar-lhe a
resistência e forçá-lo à renuncia. Mas, como se
levantassem, contra a insídia, fôrças morais
inesperadas, surpreendem, às vésperas do pleito
municipal, a opinião pública brasileira, culminando os
desatinos com um estraanho processo de
"impeachement", em que a pena haveria de
anteceder a definição legal do crime.
A Nação presencia tudo estarrecida, como a
cobrir-se de vergonha diante da desenvoltura
inqualificável, que tão fundamente lhe feria a
consciência jurídica. Tais arremessos de insofrida
ambição de poder se frustaram sob reprovação
generalizada. Mas, para enfrentá-los, tivevmos de
relegar a segundo plano a preparação para as
eleições de 29 de fevereiro, concedendo mais uma
vantagem ao adversário. Eis por que elegemos
menor número de prefeitos, muito embora vitoriosos
na maior parte dos municípios mais importantes,
levassemos às urnas no cômputo total, maioria de
eleitores.
Como já fizera tantas vêzes antes, o
Governador do Estado, encerrada a fase de
atividades eleitorais, estendeu a mão aos
adversários, buscando falar-lhe ao espírito de
colaboração, desejoso de chegar a uma
compreensão, comum dos deveres e das
responsabilidades, assumidas para com os
piauienses. Convidou os de novo e repetidamente a
participarem do Govêrno. Os ressentimentos
pessoais deveriam amortecer – se senão anular-se
diante da obrigação de servir a terra co-
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mum na hora amarga. O que se impunha era minorar
se não fôsse possível evitar de todo os sacrifícios e
os sofrimentos da coletividade.
A mensagem dirigida em 12 de Julho dêste
ano, à Assembléia Legislativa do Estado dá bem a
sentir os propósitos que, no particular, têm animado
o Governador. E' assim que se manifesta êle:
"Mais uma vez, venho apelar para o vosso
bom senso e espírito público, no sentido de serem
proporcionados
ao
Executivo
os
meios
imprescindíveis e inadiáveis para que possa o
Govêrno enfrentar as extremas dificuldades que
flagelam a coletividade piauiense, e, muito
particularmente, o funcionalismo público.
Estarão praticando um ignominioso atentado
contra o Piauí aquêles que, por intransigência e mal
compreendido partidarismo, persistirem no propósito
impatriótico de implantar o cáos econômico no
Estado. Cometerão absurdo inominável os que, na
obcessão de entravar a ação do Govêrno,
sacrificarem o bem estar coletivo...
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Observo ao nobre orador que está
finda a hora do expediente.
O SR. MATHIAS OLYMPIO (pela ordem): –
Sr. Presidente, solicito a V. Ex.ª consulte à Casa
sôbre se consente na prorrogação do expediente por
meia hora a fim de que o nobre Senador Ribeiro
Gonçalves possa terminar seu brilhante discurso.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador
Mathias Olympio requer prorrogação da hora do
expediente por meia hora.
Os Senhores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Continua com a palavra, o Senhor Senador
Ribeiro Gonçalves.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Sr.
Presidente, agradeço ao Senado e ao presado
colega de representação, Senador Mathias Olympio,
a gentileza da prorrogação do expediente para que
eu possa concluir as considerações que
venho expendendo.

Prossigo
na
leitura
da
Mensagem
governamental.
"Antes do espírito de grupo, antes de qualquer
disciplina partidária cumpre a todos nós consultar os
interêsses do povo, cujos reclamos devem sobreporse a quais quer outros.
Ainda que a confusão da hora privasse todos
os piauienses da necessária e suficiente serenidade
a um julgamento imparcial não evitaríamos que as
gerações vindouras nos fizessem justiça. Nossas
atitudes são subsídios aos que, agora e mais tarde,
se detiverem no exame dêsses dias agitados pela
ambição mórbida e tresvairada de grupos e
indivíduos. Mas, não será preciso aguardarmos o
pronunciamento daqueles que nos sucederem,
porque entre os contemporâneos, há os que, à
margem dos acontecimentos observam com isenção
e julgam com imparcialidade. Fora do Piauí, é
constrangedor
o
espetáculo
que
essas
desinteligências
proporcionam
aos
que
se
interessam pelo destino e pelas coisas do País.
Continuar nossa luta em detrimento dos interêsses
do Estado, sôbre ser atestado humilhante de
incultura política, é uma atitude criminosa.
De minha parte, como já tive oportunidade de
acentuar, na Mensagem que vos dirigi a 21 de abril,
tenho feito o possível para estabelecer, entre as
correntes políticas que aqui se degladiam, um
"modus vivendi", do qual resultaria o necessário
entendimento entre os Poderes Legislativo e
Executivo. Julgo oportuno voltar a insistir nessa
afirmação para que fique bem patente que não é por
intransigência do Governador que prossegue essa
contenda. Muito antes de 22 de agôsto de 1947, data
em que foi promulgada a atual Constituição do
Estado, tomei a iniciativa de enviar uma
proposta de acôrdo ao Partido Social Democrático, a
qual não foi aceita. Depois disto, repetidas
vêzes, tive entendimentos com próceres pessedistas,
no sentido de chegarmos a uma solução justa e
honrosa de acôrdo com o Partido Social
Democrático, a qual não foi aceita. Depara o
caso político do Piauí, com a miragem do "im-
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peachment" e da intervenção federal permitiu que os
interêsses de nosso Estado tivessem a devida
precedência. Ainda há pouco, já depois das
eleições municipais de 29 de fevereiro, ofereci ao
Partido Social Democrático a direção do
Departamento da Fazenda, que seria elevado à
Secretaria, com a denominação de Secretaria das
Finanças e Produção, e, mais, a direção de três
outros
Departamentos.
Ficariam
assim,
divididos os encargos da administração, detendo o
Partido que conta com a maioria nesta
Assembléia posições das mais importantes no
Executivo. Se, na verdade, o móvel dessa
disputa fôsse a defesa do patrimônio comum, não
teria sido despresada essa oportunidade de se
conjugar esforços pelo seu soerguimento. Mas,
ainda
desta
feita,
incompreensões
e
subterfúgios
venceram
os
elevados
propósitos e o sincero desejo que sempre me
inspiraram de servir nossa terra, sem medir
sacrifícios.
Alguns
poderiam,
no
entanto,
alegar que a chamada pasta política, representada
pela
Secretaria
Geral
do
Estado,
ficaria
entregue à União Democrática Nacional razão pela
qual não seria possível estabelecer-se aqui
um clima de confiança. Apesar de considerar
improcedente essa alegação, de há muito
procurei
neutralizá-la,
convidando
um
dos
Deputados que integram a representação do
Partido Social Democrático nessa Assembléia, o
ilustre Doutor José Auto de Abreu para secretário
Geral do Estado, onde poderia agir com a
isenção de espírito que o caracteriza, e sem
a menor eiva de suspeição para os seus
correligionários.
E'
de
lamentar
que
êsse dígno piauiense não tivesse atendido ao apêlo
que lhe fiz. E, de certo, não o atendeu porque,
conhece,
mais
do
que
ninguém,
as
causas da luta política que aqui se vem travando e o
alvo para o qual se dirigem ambições
inconfessáveis
que
êle
próprio,
com
o
patriotismo e elevado espírito público que
todos lhe reconhecemos, talvez não tivesse
fôrças
e
meios
suficientes
para
controlá-las.
Em
sã
consciência
ninguém
que
seja
dotado
do
mais
mínimo
ves-

tígio
de
sensatez,
poderá
atribuir-me
a
responsabilidade
no
prosseguimento
dessa
desarmonia, cujas consequências funestas estão
agravando desastrosamente a crise sem precedente
que nos aflige".
A Proposta ditada de tão elevada altitude moral
e cívica não teve repercussão. E, repetida, dias depois,
em têrmos mais amplos e explícitos, não conduziu ao
entendimento almejado. E' que os adversários não se
contentam em partilhar, apenas, do poder. Querem-no
inteiro, sem restrições, absoluto, como se habituaram a
exercê-lo. "Seu propósito já o disse em discurso
pronunciado nesta Casa, a 14 de fevereiro dêste ano é
tomar o Govêrno, ou pela renúncia, dificultando-o,
tornando-o impossível, ou, então, por meios ilícitos
como o de que estão usando à sombra de um
arremedo de lei, que a Constituição não ampara, e,
pelo contrário, condena de forma irremessível".
Depois das eleições municipais, a obstinação
não se amorteceu. Já não podendo utilizar como arma
ofensiva a maioria da Assembléia, porque um dos
Deputados, se opôs, em face das desgraças
descarregadas sôbre o Estado, a acompanhá-los na
senda tortuosa, os adversários passaram a escudar-se
nos dois tribunais de Justiça: – o de Apelação e o
Regional Eleitoral.
Por intermédio de certos Juízes, que, por
desaviso, incompreensão ou partidarismo se quiserem
submeter aos manejos tendenciosos, resolveram
encaminhar aos referidos órgãos do Judiciário
reclamações de tôda sorte, a respeito de quaisquer
ocorrências, pertinentes ou não, à administração da
Justiça.
Em duas ou três comarcas, juízes e Prefeitos se
ligaram pela mesma extremada preocupacão partidária
– opondo-se à autoridade do delegado de Polícia para
forçar-lhe a retirada, como demonstração de fôrça e
prestígio perante a política local.
Em três municípios se acirraram essas
discórdias. E' claro que o Governador do Estado não
podia estimulá-las, senão reprová-las severamente. E
tanto quanto lhe cumpria, não poupava, nem poupa
diligências e cuidados por evitá-los.
Há casos que, no particular, podem
ser recolhidos a anedotários. Um juiz, por
exemplo,
suspende
em
caráter
disciplinar
um
escrivão
pessedista.
Êsse,
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porém se insubordina contra o ato que o pune. O
magistrado dá, então, ciência do que se passa ao
Tribunal de Justiça. Como se vê, tudo se inscreve no
âmbito restrito da administração do Judiciário,
falecendo, por completo, ao Executivo, atribuições
para interferir, por iniciativa própria, na contenda.
Apesar, disso, a reclamação é transmitida ao
Governador pelo Presidente do Tribunal, à
semelhança de convite a que intervenha, obrigando
o indisciplinado ao cumprimento da pena para efeito,
talvez, de reclamação posterior, fundada na
ilegalidade do procedimento governamental.
Senhor Presidente, o Sr. Rocha Furtado sabe
que nos caminhos que lhe abrem à passagem se
dissimulaIam
perigosas
armadilhas.
Procura
palmilhá-los com cautela. Nem sempre, porém, lhe
vale a precaução. Há acontecimentos que se
precipitam
com
surpreza
desnorteadora.
Infelizmente, ninguém os pode impedir.
O bárbaro assassínio do juiz de direito de São
Pedro veio agora exacerbar, ainda mais, o ânimo dos
que insistem em substituir o governante escolhido
pelo povo por um interventor à feição.
Todavia, quem, de espírito sereno e visão
clara, considerar o lamentabilíssimo acontecimento,
haverá de reconhecer que nenhum govêrno, que o
pudesse prevenir, deixaria de fazê-Io.
E é indispensável não deslembrar, antes de
tudo, a áustera formação moral e a profunda
religiosidade do Senhor Rocha Furtado, e, além
disso as condições especialíssimas da situação
piauiense, obrigada a defesa permanente contra os
que persistem em demolí-la.
Ninguém ignora como se encrespam como se
eriçam, como se levantam os zêlos das altas
autoridades federais ao receberem de minha terra,
não raro returpadas, as notícias de ocorrências as
mais frequentes até na vida dos povos da mais alta
civilização.
Fico-me, por vêzes, a pensar com que
extrema medida não seria fulminado o govêrno de
meu Estado se, por suprema desgraça, no Piauí, um
guarda civil houvesse assassinado um jovem
tenente, filho de ilustre General de nosso Exército;
;se a polícia houvesse descarregado as armas
contra populres reunidos em praça pública, ou
interrompesse, já não digo com brutalidade, mas,
com rispidez, homenagens prestadas a vultos da

História pátria por altas patentes das Fôrças
Armadas e respeitáveis senhores da alta sociedade;
se um membro do diretório do partido adversário
fôsse assassinado na própria delegacia policial, às
vistas do delegado, ficando sôlto o criminoso; se
contra um comício prévia e legalmente autorização,
investisse o delegado à frente de escolta armada,
submetendo a reunião à verdadeira chacina; se, em
suma, fosse covarde e estúpidamente espancado um
jornalista de renome a pouca distância da
delegacia, e a polícia não comparecesse ao local do
atentado e, tão pouco, chegasse a identificar os
agressores...
Senhor Presidente, a desgraçada ocorrência
de São Pedro se verificou em um local onde havia
grande aglomeração; no mercado público da cidade.
Frequentando-o, desprevenido, demonstrava o
infortunado juiz, que não se encontrava sob ameaça
e nem se sentia inseguro.
O SR. VITORINO FREIRE: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte?
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Com todo
prazer.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Estou ouvindo
o nobre colega com a maior atenção. Devo
esclarecer todavia, que o juiz assassinado em São
Pedro – maranhense, como V. Ex.ª não ignora –
sentia-se, de há muito, ameaçado de morte. Por
intermédio do líder da bancada do meu
partido no meu Estado – cidadão que V. Ex.ª
conhece,
pois
é
seu
parente,
pessoa
inteiramente
insuspeita
–
solicitou-me
sua
transferência para a magistratura do Maranhão. Não
apresentou como razão o fato de se julgar ameaçado
pelo Governador e eu seria absolutamente
incapaz de imputar àquela autoridade ato de
tamanha selvageria. Posso afirmar, porém, que
aquele magistrado não se supunha seguro em São
Pedro, justamente devido às lutas políticas ali
desenroladas.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Estaria êle
ameaçado de morte ou preferiria o Maranhão para
melhorar de situação? Comigo pleiteou aquele juiz
transferência para outra comarca de entrância
superior, não porque sua vida corresse perigo mas,
suponho, visando posição mais conveniente. Haja
vista a maneira por que andava na cidade,
inteiramente desprevenido.
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O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não desejo
apreciar a vida do juiz de São Pedro, porque,
desaparecido, a sua memória me merece todo
respeito. Mas o fato do seu comparecimento a locais
de grandes aglomerações, sem tomar providências
quanto a sua defesa pessoal demonstra que não se
sentia ameaçado. Acredito que se quisesse retirar do
Estado para melhorar de situação.
Vou, Sr. Presidente, prosseguir nas minhas
considerações.
O ato cruel foi, como é natural por muita gente
presenciado. E a circunstância de haver o criminoso
logrado fugir, revela o estado de supresa e
estupefação em que todos teriam ficado diante do
acontecimento inesperado e brutal.
Mas, enquanto o govêrno estadual tomava
providências enérgicas e imediatas para a captura do
assassino, a politimcagem sem entranhas e sem
escrúpulos encontrava no fato que a todos indignou
elemento asado a revoltante exploração. Os
primeiros telegramas que a respeito circularam nesta
Capital divulgavam a notícia de que o delito fôra
cometido por um policial. A insídia repontava logo na
primeira informação. Ao conhecê-la e já ao par do
que acontecera a bancada udenista do Piauí, desta e
da outra Casa do Congresso, distribuiu à imprensa, a
seguinte nota:
"A bancada udenista do Piauí, no Senado e na
Câmara, lamenta profundamente o assassínio, por
questão de ordem pessoal do juiz de direito da
comarca de São Pedro, daquele Estado.
Para a bárbara ocorrência só tem palavras de
censura e de condenação. Apressando-se em tornálas públicas, deseja, por outro lado, repelir, com
indignada revolta, insinuações que, por ignorância,
ou má fé, procuram envolver o govêrno do Estado e
a seção piauiense do Partido no condenável
acontecimento.
A U. D. N. do Piauí teve origem de que se
envaidece e não se pode esquecer. Organizou-se,
justamente, para profligar abusos, e combater
desmandos. Fortaleceu-se no conceito público,
condenando crimes como entre outros, o assassínio
político do juiz de Jaicós, no exercício de
suas funções, e o assalto, em plena capital, às

caladas da noite, ao jornal "O Piauí", quando
foi abatido o vigia da oficina do mesmo
periódico.
Com uma alta tradição de dignidade e de luta
pela democracia e pelas liberdades individuais e
coletivas, a sua atitude de hoje é absolutamente
conforme com a de ôntem.
Ninguém, portanto, mais do que o govêrno
e os udenistas piauiensenses têm interêsse,
nesta hora de apurar a responsabilidade do
crime praticado em São Pedro e de punir o
criminoso".
O crime ocorreu a 9 do andante, pela manhã.
No dia seguinte foi o assasino aprisionado em
Palmeiras, sendo dêsse município conduzido a
Teresina, onde Chegou a 13, prestando
declarações, que confirmou as que fizera quando foi
capturado.
O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí não
quis, entretanto, aguardar a presença do criminoso
para inteirar-se do móvel do crime. Na tarde de 11,
reune-se em sessão extraordinária e resolve, por
maioria de votos, requerer a intervenção no Estado,
com fundamento no art. 7º, nº VI, combinado com o
art. 9º, § 1º, número III da Constituição Federal e sob
a alegação de que:
a) os juízes do Canto do Buriti e Paulistana se
diziam tolhidos no exercício de suas funções,
apontando os respectivos delegados como
autores de violências contra as suas autoridades e
pessoas – "Ainda hoje (11 de outubro) o Tribunal
tomou conhecimento de telegramas do mesmo Juiz
(de Paulistana), informando continuar coagido,
enquanto
o
delegado
mantém
atitudes
ameaçadoras".
b) "O T.R.T. sempre pediu providências ao
Governador que só ultimamente informou ter
mandado um oficial de polícia e duas praças
para darem garantia ao dito Juiz (de Paulistana).
"Quanto ao caso do Canto de Buriti o T.R.E. ainda
hoje ignora se o delegado de polícia foi ou não
substituído".
c) "o Juiz de São Pedro, quando fazia
compras no mercado público, foi apunhalado
pelas costas, morrendo pouco depois". "O cri-

– 847 –
me repercutiu terrivelmente contra a sensação de
insegurança do Poder Judiciário em todo o Estado,
de tal modo que êste T.R.T. sente dificuldade em
continuar exercendo suas funções e pode prever que
nenhum outro Juiz quererá ir proceder às eleições
renovadas naquela zona de São Pedro";
d) Tantos os membros do Tribunal como os
outros juízes, vivem sob violenta campanha da
imprensa ligada ao govêrno";
e) está patente, ainda a impossibilidade do
Govêrno do Estado assegurar ao Judiciário as
mínimas
garantias
necessárias
ao
seu
funcionamento".
A maioria que aprovou o telegrama, da forma
porque está redigido, solicitando a intervenção no
Estado, tem sido claramente identificada pela
imprensa carioca. Os juízes que a compõem se
vinculam estreitamente, por laços de parentesco
próximo e de justificada gratidão, a figuras
destacadas entre as que combatem o Govêrno, sem
escôlha de meios e armas, em luta sem tréguas.
Apesar de julgadores, são humanos e,
portanto, contingentes. Estão sujeitos ao pecado, ao
êrro, aos envenenamentos que se propagam por
solidariedade entre amigos. "O coração tem razões
que a razão não conhece".
Explica-se, talvez, por isso, a precipitação no
decidir e a unilateralidade, que se não disfarça, no
ajuizar.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Dá licença V.
Ex.ª para um aparte?
O SR. RIBEIRO BONÇALVES: – Com muito
prazer.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Houve um Juiz
homem culto, que votou contra o telegrama, e é de
outro grupo.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não é de
grupo. Pelo contrário: posso dizer a V. Ex.ª que as
relações pessoais desse Juiz são muito mais
estreitas com elemento que nos são pliticamente
contrários.
O SR. VITORINO FREIRE: – Disseram-me
que pertence à U. D. N.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – V. Ex.ª foi
enganado.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – A referência de
V. Ex.ª é ao Tribunal de Apelação ou ao Tribunal
Eleitoral?
O SR. FERREIRA DE SOUSA: – Ao Tribunal
Eleitoral.

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – O Tribunal
de Justiça, embora com atraso de um dia,
também se reuniu e deliberou pedir a
intervenção.
Acrescenta aos fundamentos do pedido o do
nº VII, alínea g, do artigo 7º combinado com o art. 95
da Constituição Federal, reclamando contra a falta
de pagamento à magistratura a partir de junho dêste
ano. A maioria do Colendo Tribunal – parece que
não haverá desrespeito ou irreverência em afirmá-lo
– está em relação aos membros mais prestigiosos
do pratido adversário, como a maioria do
Tribunal Regional. Nela se integram juízes, que,
convocados a servir no Tribunal, se indicaram a si
mesmos à substituição de três altas expressões de
cultura, afastadas de um golpe da atividade
judicante, em virtude de aposentadoria pelo
art. 177 da Carta de 1937, porque se não
submeteram a apresentar ao preenchimento de uma
vaga na egrégia Côrte, o irmão do Interventor,
àquele tempo. Um dos dignos magistrados
injustamente castigado foi Esmagado de Feitas que
deu lustre à representação piuaiense nesta
Casa e cujo nome relembro com saudade e
admiração.
O SR. FERREIRA DE SOUSA: – Homem
de bem e de grande eficiência intelectual e
moral.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Os
fatos testemunhados pelo senador Vitorino
Freire.
O SR. VITORINO FREIRE: – E' verdade Os
Juízes afastados eram políticos, partidários.
Posso dar meu testemunho. O ato de aposentadoria
foi realmente violento, mas atingiu Juízes.
Políticos.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Preciso dar
um esclarecimento ao meu nobre colega Senador
Victorino Freire. Ao tempo em que foram afastados
do Tribunal, não havia política, nem partidos nem
eleições.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Havia
política; sempre se fez política V. Excelência o
sabe.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Havia a
política de um só, a do dominador, que era o dono do
partido único
O SR. FERREIRA DE SOUSA: – Era o tempo
em que "não havia intermediários entre o Govêrno e
o povo".
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Havia os que
fazem oposição ao Govêrno, como o Senador
Mathias Olympio.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não podiam
fazer oposição, pois na época não contava com
possibilidade para isso.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Acompanhei a
questão do Tribunal. Aqueles Juizes faziam política
contra o Interventor.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não podiam
fazer política contra o Interventor, porque àquele
tempo não havia partido.
O SR. FERREIRA DE SOUSA: – Não era
possível a um Tribunal do Estado Novo fazer política
contra o Interventor.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Tanto faziam,
que foram aposentados.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Foram
aposentados porque se negaram a indicar o irmão do
Interventor. Foi precisamente o que ocorreu.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Estava
determinado que seriam aposentados.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Ainda de
referência ao Tribunal de Justiça vale não olvidar as
razões dos sentimentos a que os homens estão
sujeitos.
De qualquer forma, Sr. Presidente, é preciso,
antes de outra consideração, atentar para uma
flagrante diferença de comportamento. Em 1945, foi
barbaramente assassinado a tiros no cartório
eleitoral, em pleno exercício de suas funções, o Juiz
da comarca de Jalcós.
E os Tribunais que agora, em protestos de
revolta, apelam para a medida extrema, àquela
época se limitaram a registrar o fato. E juiz
houve, mesmo, que não calou a palavra de censura
ao morto, na hora angustiosa em que todos se
tomavam de pesar e indignação pelo seu
trucidamento para se explicarem e serem
compreendidas.
O libelo que se lê nos telegramas dos
Tribunais é refutado pelas informações do
Procurador Geral do Estado, asseverando que:
a) "o juiz de Canto do Buriti, cunhado de um
Deputado passedista, está exercendo livremente a
magistratura".
b) "quanto à ameaça ao Juiz de Direito de
Paulistana, por parte do Delegado de Policia, a

mesma autoridade foi afastada do cargo desde o dia
1º do corrente, tendo, anteriormente, o Govêrno do
Estasdo, atendendo à solicitação do T. R. E.,
enviado para aquela cidade tôdas as garantias que
julgou necessárias, bem como o oficial escolhhido
pelo Comandante da Polícia Militar, de acôrdo com a
sugestão do próprio T. R. E.";
c) "o assassinio do Juiz de São Pedro não se
revestiu de qualquer caráter político, decorrendo,
apenas, de inimizade votada ao malogrado
magistrado pelo criminoso".
"As autoridades policiais tomaram imediatas
providências, prendendo o criminoso que confessou
a autoria do crime".
Contra a afirmativa de que há insegurança
generalizada, não se sentindo o Judiciário com as
mínimas garantias para funcionar, a realidade se
levanta irrefutável.
As provas e argumentos se acumulam,
anulando a alegação. Que há liberdade de exercício
do Poder Judiciário são os dois Tribunais que se
encarregam de comprová-lo, reunindo-se quando
entendem, normal extraordinariamente, sem o mais
leve obstáculo, desrespeito ou desconsideração aos
seus julgados.
Foi qualquer dos seus juizes alguma vez
molestado, na sua autoridade ou na sua pessoa, por
ordem, recomendação ou, mesmo, consentimento de
um membro ou órgão do Executivo? De forma
nenhuma.
Deixou qualquer dos dois Tribunais de reunirse por que estivesse um só de seus juízes sob
ameaça ou lhe falecesse, garantia ao desempenho
de suas elevadas funções? A resposta e também
negativa.
Como, portanto, compreender-se, como
fundamento do pedido de intervenção, a
impossibilidade de exercício do Poder Judiciário?...
Dir-se-á que os juízes, nas comarcas, estão
tolhidos da judicatura. Mas, o que se dá como prova
é deveras muito pouco para demonstrar o muito que
se alega.
Não se deve generalizar, senão ponderada e
cautelosamente. E falta pêso e medida no que é
asseverado.
Citam-se,
apenas,
sob
ameaça,
dois magistrados, e tôda perturbação se
reduz
a
três
municípios
que
quarenta
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e nove, atente-se bem, em quarenta e nove, pois de
tantos se constitui o Estado.
E um dos juizes, cuja insegurança teria
motivado o pedido de intervenção, já se
encontra, desde 1º do corrente, satisfeito em
suas
reclamações,
perfeitamente
garantido.
Insurge-se até contra a exploração que estão
a fazer em tôrno de seu nome, como se
evidencia da seguinte passagem de um
telegrama do Governador, datado de 14 dêste
mês:
"Propósito notícia divulgada imprensa aí sôbre
juiz Paulistano, que se teria refugiado na Igreja,
informo prezado amigo retendo magistrado se
encontra nesta Capital, ter estado hoje consigo,
declarando que está sendo vítima inescrupulosa
exploração e que só teve conhecimento disso depois
da sua chegada".
De referência ao outro, nada, em verdade,
se articula de definido, não restando senão o
que diz o Procurador, isto é, que o magistrado
se encontra no livre desempenho de suas
atribuições.
Como afirmar, pois, que falta segurança ao
funcionamento do Judiciário, a ponto de impor-se a
medida excepcional?
Em voto vencido, no Tribunal Regional, o juiz
João Martins de Morais, ilustre advogado e brilhante
oficial do Exército, inteiramente alheio à luta dos
partidos, rsesalta que "infelizmente só se fala
em perturbações nas zonas eleitorais cujos
juízes se acham, ostensivamente envolvidos em
política partidária". E acrescenta que "jamais apelaria
para a intervenção, quando é verdade que vê, não
obstante, o Estado dividir-se em 39 zonas eleitorais,
que apenas em três dessas zonas se alega
insegurança".
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Êsse argumento é irretorquível, é de força
imensa.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – No município
de São Pedro, a U. D. N. perdeu o Prefeito,
mas fêz 3 vereadores. O Tribunal aí anulou 5 zonas.
Nessas secções ganharíamos as eleições e
ficaríamos com maioria de vereadores e o
Prefeito. Daí êsse barulho todo. Não querem
fazer as eleições e se dizem sem garantias. Se
forem feitas, ganharemos.

O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Ai está, Sr.
Presidente, o depoimento insuspeito de que
determinados juízes, contra a disposição expressa
do art. 96, nº II da Constituição Federal, exerçam
atividade político-partidária. Contudo, dizem-se
inseguros para continuar exercendo-as. E para
melhor garanti-los, talvez, na tarefa, apressam-se os
autros magistrados da instância suprior a reclamar
os benefícios do remédio heroico da intervenção.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Da tarefa
político-partidária?
O
SR.
RIBEIRO
GONÇALVES:
–
Perfeitamente.
Recorre-se à Constituição para garantir-se, o
que a Constituição proibe. Parece extranho, Sr.
Presidente, mas não há concluir de outro jeito.
Diz-se, por outro lado, que membros da
magistratura são alvo dos ataques da imprensa
ligado ao govêrno.
A acusação parece não provar contra o
Executivo, mas contra o próprio Judiciário. A
imprensa é livre. Ninguém, fora dos limites legais, lhe
poderá restringir a liberdade, que lhe assegura a
Constituição. Mas, não é irresponsável a imprensa.
Cada jornal tem um e mais diretores ou redatores a
responder pelo que divulga. O processo para apurar
as responsabilidades e punir os culpados está
definido em dispositivos legais que ao juiz cumpre
aplicar.
Assim, não é de levar-se em conta a alegação
levantada contra a imprensa, se os magistrados,
porventura ofendidos, não chamam os jornalistas a
juízo, para que provem a verdade das acusações ou
se submetam ás penas da lei.
O que se evidencia, portanto, Senhor
Presidente, das demonstrações e argumentos
apresentados é que o Judiciário está, como sempre
esteve, no livre e pleno exercício de suas elevadas
atribuições.
O caso de São Pedro, para o qual só temos
reprovação, já lhe foi entregue. E' êle que vai, como
lhe cumpre, definir o crime e dizer da pena merecida
pelo criminoso. E fa-lo-á, não tenho a menor dúvida,
cercado das maiores garantias e completa liberdade.
Mas, há, Sr. Presidente, um outro ponto a
examinar na representação do Tribunal de Justiça. E'
a reclamação contra a falta de pagamento de
vencimentos à magistratura, a par-
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tir de julho. Para o fim de pôr em dia o pagamento é,
também, requerida a intervenção federal. O fato
acentua-se, representa ainda uma restrição de
garantias e, por isso, se recorre ao artigo 7º, nº VII,
letra g, combinado, como já fiz notar, com o artigo 95
da Constituição Federal.
Convém
salientar,
nesta
parte,
preliminarmente, que os ilustres desembargadores e
demais juízes não tiveram os vencimentos
diminuídos. Nenhuma lei o fêz. Seria inconstitucional,
contraproducente, nula se o tentasse. O Executivo
não se deu, a seu turno, nem se poderia arrastar a
semelhante abuso insustentável. Não houve, nem
há, conseqüentemente, violação ao princípio da
irredutibilidade dos vencimentos dos magistrados,
não tendo cabimento o apêlo ao artigo que dispõe a
respeito.
Mas, – retrucar-se-á – se é vedado reduzir,
será de concluir-se não ser permitido deixar
de pagar. A conclusão peca por demasia. Por
não pagar, não se reduz, entretanto, o
quanto se reconhece ter o dever legal de pagar. O
montante, isto é, o vencimento continua
inalterável, irredutível, apenas se mantém em
dívida, porque não pode ser pago. E aqui, Sr,
Presidente,
ressalta
uma
outra
face
da
questão. A falta de pagamento em dia, não
importará, também, na hipótese, suspensão
dos vencimentos na conceituação jurídicoadministrativa.
A suspensão de pagamentos representa
punição e de referência ao Judiciário só podria
decorrer, partindo de ordem do Executivo, de ato
arbitrário, insustentável, sem base em lei. Mas não é,
positivamente, isso o que acontece.
A Magistratura não recebe em dia porque não
conta o Estado com recursos para tanto. O caso é,
caracterisadamente, de fôrça maior. Há justa causa
para o trato. E não há como confundi-lo com a
redução de vencimentos. O erro de apreciação
levaria a admitir como desrespeito à garantia da
irredutibilidade de vencimentos, deixar o juiz de
percebê-lo quando licenciado para tratar de assunto
do seu particular interêsse.
E' preciso, portanto, não confundir a
suspensão cintosa dos vencimentos, o que, como
notei representa ato de fôrça, abusivo, condenável,
com o atraso no pagamento, por inexistência
de meios.

A Constituição no art. 7º, nº VI, admite, com
efeito, a intervenção "para reorganizar as fianças do
Estado que, sem motivo de fôrça maior, suspender,
por mais de dois anos consecutivos, o serviço da sua
dívida externa". Mas, a ressalva é expressa –
quando não houver motivo de fôrça maior.
Silencia a Carta quanto ao atraso de
pagamento dos magistrados. Talvez se pretenda
invocar, para suprir a lacuna, o § 3º, do art. 12 da
Constituição de 1934. Mas estamos na vigência da
Carta de 1946, a esta silencia a respeito.
Aceitando mesmo o que dita aquela há de
examinar, primeiro, se o motivo do atraso é
justificável. E isso, não é preciso estar no Piauí ou
ser de lá e viver em contato direto com as suas
coisas, para saber que o é.
O Estado, e ninguém o ignora, acha-se
infelizmente, reduzido não à situação de aperturas,
dificuldades, penúria, mas, em condições de
verdadeira miséria. É muito triste confessá-lo. Mas é
muito pior sentí-lo com alma e coração de piauiense,
como eu o estou sofrendo.
Mais atrasado do que a magistratura na
percepção dos vencimentos acha-se o Poder
Legislativo e o funcionalismo em geral; e tão
atrasado quanto ela encontra-se o próprio
Governador.
E por que isso? Porque o orçamento estadual
está profundamente desequilibrado e tôdas as
providências propostas pelo Executivo para minorar
a situação não têm sido consideradas pela maioria
legislativa.
Durante a guerra, Sr. Presidente, com a
elevação a níveis excepcionais, dos preços dos
principais produtos dos Estado, o valor da produção
ascendeu a altitude nunca dantes atingida. As
rendas públicas provenientes, na maior parte, de
tributações ad valorem, experimentaram aumento
correspondente.
Não houve, entretanto, desenvolvimento
substancial da produção. O volume exportado
chegou, mesmo, a cair em pêso, no ano de 1943,
mais de 47%, tomado para têrmo de referência o de
1935. Mas, enquanto isso, os preços médios
subiram de 470% em igual período. A arrecadação
avançou, correlativamente, às cotações dos
gêneros da indústria extrativa, de Cr$ 10.431.371,00,
em 1935, a Cr$ 52.595.659,70, em 1946,
quando, cessado o conflito, em vista de uma pro-
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cura momentâneamente mais intensa, os produtos
tiveram os preços elevados, destacando-se,
sobretudo, a cêra de carnaúba, vendida a mais de
Cr$ 1.000,00, a arrôba.
A inflação do meio circulante e do
crédito
multiplicara
os
negócios,
proporcionando lucros largos, fáceis e rápidos.
Com
o
reajustamento
que
se
vem
processando, desde certo tempo, o Estado de
euforia e de confiança foi substituído pela situação
de incerteza, depressão, vacilações, e temores.
No Piauí, o preço da cêra caiu quase que em
vertical, O mercado chegou em algumas ocasiões a
estagnar-se, sem procura, com uma safra custeada
na alta, quase tôda a colocar. A receita estadual que
se elevara, em vertigem, passando de menos de Cr$
40.000.000,00, em 1945, a mais de Cr$
52.000.000,00, em 1946, desceu a Cr$ 43.329.581
50, em 1947.
E não há como prevê-la, neste exercício, em
montante pelo menos igual à última cifra, porque a
cotação dos gêneros oscila entre as da 1944 e 1945,
quando a arrecadação foi respectivamente, de Cr$
33.240.715,00 e Cr$ 39.666.178,00. E' bem provável
que não ultrapasse a casa dos Cr$ 36.000.000,00.
Mas, enquanto a tendência da receita era
equilibrar-se nos limites de Cr$ 30.000,000,00 a Cr$
40.000.000,00, a despesa alteava-se, célere, ao
nível dos Cr$ 60.000.000,00. Sòmente com o
funcionalismo – chamo a atenção cio Senado para
êste fato sem incluir o pessoal de obras e das
autarquias, os dispêndios orçados em Cr$
24.192.696,10 se efetivaram, em virtude de
majorações determinadas pela Constituição e por
Leis ,posteriores, na importância de Cr$
36.649.402,80, em 1947, e atingirão, no corrente
exercício a mais de Cr$ 45.000.000,00.
Como pagar com uma renda anual de
Cr$ 36.000.000,00 a soma de Cr$ 60.000.000,00
Só será possível consegui-lo por um milagre. Mas
o milagre transcende à natureza humana.
Cabe indagar, ainda, como ter em dia o
pagamento do funcionalismo num total superior a
Cr$ 45.000.000,00 com uma arrecadação inferior de
Cr$ 9.000,000,00. Mesmo que se deixasse todo o
serviço paralisado, sem material permanente e de
consumo e os hospital, fechados, os ambulatórios
sem
medicamentos,
os
serviços
de

utilidade interrompidos, não havia como consegui-lo.
O motivo de fôrça maior alcança os limites do
impossível de Pascal, pois está definido no próprio
domínio da matemática.
Contudo, é contra ésse impossível que se
investe, com o pedido de intervenção no Estado.
Articula-se que os arrecadadores não sofrem tanto
atraso.
Só aos que ignoram o mecanismo da
administração
pública
poderá
isso
causar
estranheza. Assim aconteceria na União e nos
Municípios, porque nos serviços fiscais vigoram, no
particular as mesmas normas.
As comissões são deduzidas pelos próprios
coletores das importâncias arrecadadas.
As fôlhas de pagamento são juntas aos
balancetes mensais, como comprovação de
despesa, a crédito do exator. Compreende-se que se
o arrecadador, na conjuntura em que se, encontra o
Piauí, fôsse obrigado a recolher ao Tesouro as
percentagens a que tem direito pela arrecadação,
perderia o interêsse no desempenho da função
fiscal.
Os magistrados reclamantes talvez. se
inclinem a outro raciocínio. Dirão, por,exemplo, que,
apesar da lastimável situação de miséria, sempre
recolherá o Estado dinheiro bastante para pagar-lhes
os vencimentos, desde, que se torne maior o atraso
dos demais estipêndiados pelo Tesouro. Contudo, a
reconhecer o privilégio à magistratura, não há como
negá-lo ao Legislativo e ao Governador, pelo menos. Mantem-se em dia a quem percebe Cr$
9.000,00 mensais, deixando-se a esperar os
vencimentos por meio ano ou mais, os que apenas
vencem Cr$ 400,00.
Assim, o impossível será o magistrado ficar
em atraso.
O motivo de fôrça passaria a expressão sem
sentido. Nunca, existiria.
Mas. Sr. Presidente, o que ficaria valendo se
assim ocorresse seria a estranha desigualdade de
tratamento que se iria estabelecer, nesta nossa
democracia social, piorando a situação dos mais
necessitados, em benefício dos mais favorecidos.
Não viria isso agravar o desespero e estimular a
rebeldia?
O problema desperta cuidadosa meditação.
Hão
de
examiná-lo
do
alto,
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austéros, serenos, inspirados na lei, com elevado
critério jurídico, mas, ao influxo dos bons
sentimentos humanos, sem perderem o senso
da
realidade,
os
eminentes
juízes
do
Supremo Tribunal.
Essa, minha confiança.
Sr.
Presidente,
só
dois
homens,
desconhecendo, por completo, o Piauí, sem
jamais lhe terem pisado o solo ou convivido
com sua gente, foram escolhidas para representá-lo
no Parlamento Nacional.
Um, enviado à Câmara do Império, na
segunda década após a Independência: – o General
José Joaquim de Lima e Silva, futuro Visconde de
Magé, irmão do Regente, tio do Duque de Caxias.
Tão reconhecido soube ser à distinção que fêz
empenho em ligar uma filha, por parentesco
espiritual, á família piauiense.
O outro, eleito para a Assembléia Constituinte
de 1946, é o jovem engenheiro Mauro Ranault. No
período de, mais de século, compreendido entre as
duas datas, ninguém mais obteve, nas mesmas
condições, o elevado mandato.
Relembrando
tais
particularidades
da
história política, espero possa o Deputado
Renault,
conhecendo-as,
estimar,
em
verdadeira grandeza, a honra recebida. E,
para
merecê-la,
confio
saiba
evitar
que
lhe continuem explorando o nome e a situação
de genro do Sr. Presidente da República
como
estímulo
e
sustentáculo
à
ingrata
campanha na qual a cobiça insatisfeita e a
paixão cega se dão as mãos, no inconsciente
afan de lançarem a mais negra miséria sôbre
minha infortunada terra.
Os homens passam. O prestígio das
posições
desaparece.
Mas,
o
Piauí
não
perecerá. Por sôbre os escombros em que o
tenta agora sepultar a insânia de alguns de
seus filhos, pervertidos pela ambição insofrida
do
poder,
tenho
fé
que
haverá
de
manter-se imperturbável e sobranceira, fiel
ao lema de seu escudo, como aquêle varão
justa
e
tenaz
dos
versos
imortais
de
Ovídio:
"Impavidum
ferient
ruinae".
(Muito bem; muito bem, Palmas. O orador é
cumprimentado).
Comparecem mais os Srs, Senadores:
Hamilton Nogueira.
Olavo Oliveira.
Ismar de Góes.

Ernesto Dornelles.
Clodomír Cardoso.
Fllinto Müller.
Alvaro Adolpho.
Ferreira de Souza.
Etelvino Lins.
Novaes Filho.
Durval Cruz.
Pereira Pinto (12).
Deixam de comparecer os Srs. Senadores:
Alvaro Maia.
Severiano Nunes.
Magalhães Barata.
Víctorino Freire.
Fernandes Tâvorá.
Walter Franco.
Maynard Gomes.
Pereira Moacyr.
Bernardes Filho.
Marcondes Filho.
Pedro Ludovico.
João Câmara (12).
São sem debate aprovados, em discussão
única, os seguintes pareceres.
PARECER
Nº 1.208 de 19488
Da Comissão de Redação de Leis
A Comissão de Redação apresenta o Projeto
de Lei da Câmara nº 362, de 1948, com a mesma
redação em que foi aprovado pelo Senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 21
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Cícero de Vasconcelos, Relator. – Waldemar
Pedrosa. – Augusto Meira.
ANEXO AO PARECER Nº 1.208 DE 1948
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
362, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, um crédito suplementar
de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), em
reforço da Verba 3 – Serviços e Encargos,
Consignação I – Diversos, Subconsígnação 06 –
Auxílios, Contribuições e Subvenções, 02 –
Contribuição, 20 – Conselho Técnico de
Economia
e
Finanças
(De-
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creto lei nº 14, de 25 de novembro de 1937), do
Anexo nº 18 do vigente Orçamento Geral da
República (Lei nº 162, de 2 de dezembro de 1947).
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PARECER
Nº 1.210, de 1948

Das Comissões de Redação de Leis
A Comissão de Redação submete ao
PARECER
Senado a redação final do Projeto de Lei nº 299,
de
1948,
originário
da
Câmara
dos
Nº 1.209, de 1948
Deputados (fls. anexa):
Sala da Comissão de Redação de Leia, em
21
de
outubro
de
1948.
–
Clodomir
Das Comissões de Redação de Leis
A Comissão de Redação apresenta (anexo nº Cardoso,
Presidente.
–
Cícero
de
1) a redação final do artigo 1º do Projeto de Lei da Vasconcelos, Relator. – Waldemar Pedrosa. –
Câmara nº 30, de 1948.
Augusto Meira. – Ribeiro Gonçalves.
A Comissão junta igualmente a redação do
projeto (anexo nº 2), adotada no art. 1º a que lhe foi
ANEXO AO PARECER Nº 1.210, DE 1948
dada pelo Senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis em 21
Redação do Projeto de Lei da Câmara nº 299,
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. de 1948.
– Waldemar Pedrosa, Relator. – Augusto Meira. –
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' aberto ao Poder Judiciário
Ribeiro Gonçalves. – Cícero de Vasconcelos.
um crédito suplementar de Cr$ 15,400,00
ANEXO Nº 1 AO PARECER NÚMERO 1.209 DE
(quinze
mil
e
quatrocentos
cruzeiros),
1948
em reforço da Verba 2 – Material do Anexo número
25
–
Poder
Judiciário,
do
vigente
Redação final da emenda do Senado a Orçamento Geral, da República (Lei nº 162, de 2
de dezembro de 1947), a saber
Proposição nº 30, de 1948.
Ao art. 1º:
Verba 2 – Material.
Redija-se assim:
Consignação III – Diversas despesas.
Art. 1º – Quando a pessoa que deva ser
31 – Aluguel ou arrendamento de imóveis, etc.
agraciada pela Cruz Vermelha Brasileira, nos têrmos
04 – Justiça Eleitoral.
dos artigos 2º e 3º do Decreto-lei nº 7.928, de 3 de
21 – Sergipe – Cr$ 15.400,00.
setembro de 1945, fôr o Presidente da República, o
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da
decreto respectivo será assinado pelo Presidente do sua publicação, revogadas as disposições em
Senado.
contrário.
ANEXO Nº 2 AO PARECER NÚMERO 1.209, DE
1948
Redação final da Proposição nº 30, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Quando a pessoa que deva ser
agraciada 'pela Cruz Vermelha Brasileira, nos têrmos
dos arts. 2º e 3º do Decreto-lei nº 7.928, de 3 de
setembro de 1945, fôr o Presidente da República, o
decreto respectivo será assinado pelo Presidente do
Senado.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.

PARECER
Nº 1.211, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
A Comissão submete ao Senado a
redação final (fls. anexa) do Projeto de Lei da
Câmara nº 122, de 1948.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em
21 de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Ribeiro Gonçalves, Relator. –
WaIdemar Pedrosa. – Augusto Meira. – Cícero de
Vasconcelos.
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ANEXO AO PARECER Nº 1.211, DE 1948

Sala da Comissão de Redação, de Leis, em 21
de outubro de 1948, – Clodomir Cardoso,
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº Presidente. – Augusto Meira, Relator. – Waldemar
122, de 1948.
Pedrosa, – Ribeiro Gonçalves. – Cícero de
O Congresso Nacional decreta:
Vasconcelos.'
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a erigir,
no Distrito Federal um monumento em memória do
ANEXO AO PARECER Nº 1.213 DE 1948
Conselheiro Francisco de Paula Rodrigues Alves, exPresidente da República.
Redação Final do Projeto número 21, de 1947.
Art. 2º Para isso o Poder Executivo abrirá, pelo
O Congresso Nacional decreta:
Ministério da Educação e Saúde, um crédito especial
Art.
1º
Fica
o
Poder
Executivo
de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros).
autorizado
a
ampliar
os
prédios
e
as
Art. 3º Revogam-se as disposições em Instalações
e
serviços,
prédios
Escolas
contrário.
Industriais Federais estabelecidas em Belém,
Estado do Pará, em Teresina Estado do Piauí, e
PARECER
em
São
Luis,
Estado
do
Maranhão,
podendo despender, na execução desta lei,
Nº 1.212, de 1948
a
importância
de
Cr$
40.500.000,00
(quarenta milhões e quinhentos mil cruzeiros),
e levar a efeito a necessária operação
Da Comissão de Redação de Leis
A Comissão de Redação de Leis, apresenta a de crédito.
redação final (fôlha anexa) do Projeto de Decreto
Art. 2º Revogam-se as disposições em
Legislativo nº 11, de 1948.
contrário.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 21
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
PARECER
– Waldemar Pedrosa, Relator. – Augusto Meira. –
Nº 1.220, de 1948
Ribeiro Gonçalves. – Cicero de Vasconcelos.
ANEXO AO PARECER Nº 1.212, DE 1948
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 11, de 1948.
O Congresso Nacional decreta, nos termos do
artigo 66, item L da Constituição, e eu, Nereu
Ramos, Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 11

Da Comissão de Redação de Leis
A Comissão submete ao Senado a redação
final do Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 1948
(fls. anexa).
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 25
de outubro de 1948. – Clodomír Cardoso,
Presidente. – Augusto Meira. Relator. – Ribeiro
Gonçalves. – Waldemar Pedrosa. – Cícero de
Vasconcelos.

ANEXO AO PARECER Nº 1.220 DE 1948
Art. 1º E' aprovado o acordo sôbre Transporte
Aéreos firmado no Rio de Janeiro, em 6 de
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
novembro de 1.947, entre o Brasil e o Reino dos 165, de 1948.
Países Baixos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 2º Revogam-se as disposições em
Art. 1º São feitas as seguintes modificações na
contrário.
Lei nº 209, de 2 de janeiro de 1948:
I – O parágrafo único do artigo 1º é substituído
PARECER
por êste:
Parágrafo único. Se o devedor especializar
Nº 1.213, de 1948
bens imóveis em garantia real, cujo valor exceda
em mais de 30% (trinta por cento) o total da
dívida, esta será paga dentro de doze (12) anos,
Da Comissão de Redação de Leis
A Comissão apresenta a redação final do em prestações iguais, exigíveis a partir de 31
Projeto nº 21, de 1947, de iniciativa do de
dezembro
de
1949
ao
juro
da
Senado (fls. anexa).
tabela,
e
como
conse-
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quência disso, ficará liberado o rebanho dado em
penhor.
II – Ao art. 9º, acrescente-se a seguinte letra:
"e) os bens não especializados em garantia
real, na forma do parágrafo único do art. 1º"
III – Ao art. 18, acrescente-se o seguinte
parágrafo:
Parágrafo único. A falta dos animais
apanhados desde que não dolosa, não impedirá que
o deve-dor pecuarista goze dos benefícios desta Lei,
uma vez que ofereça garantia em bens imóveis, na
forma do parágrafo único do artigo 1º".
Art. 2º E' revigorado por sessenta dias, a partir
da publicação desta Lei, o prazo a que se refere o
art. 22, da mencionada Lei nº 209.
Parágrafo único. Os devedores que hajam
renunciado os favores da Lei nº 209, citado, poderão
requerer, dentro de sessenta dias, seja a renúncia
cancelada, a fim de lhes serem aplicáveis as
disposições anteriores.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Sobem à sanção os
Projetos de Lei da Câmara ns. 275, 105, 362, 299 e
122, de 1948. Emendada, a Proposição nº 30,
também dêste ano, volta à Câmara dos Deputados, à
qual é também remetido o Projeto de Lei do Senado
nº 21, de 1947. O Projeto de Decreto Legislativo nº
11, de 1948, vai à promulgação.
Esgotada a prorrogação da hora do
expediente, passa-se à
ORDEM DO DIA
São sem debates aprovados, em discussão
única, os seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 302, de 1948
Autoriza a abertura, pelo Ministério da Guerra,
do crédito especial de Cr$ 1.189.000,00, para as
despesas com a confecção de medalhas.
O Congresso Nacional decreta:
,Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Guerra, o crédito especial de Cr$..

1.180.000,00 (um milhão, cento e oitenta e nove mil
cruzeiros), para atender às despesas com a
confecção de medalhas de guerra e da cruz de
combate, conferidas a oficiais, sargentos e civis.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 312 – 1948
Autoriza a abertura ao Congresso Nacional,
do. créaito especial de Cr$ 3.625,00, para ocorrer ao
pagamento de diferença de vencimentos a um
Diretor de Serviço da Secretaria de Serviço da
Câmara dos Deputados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' aberto ao Congresso Nacional
Câmara dos Deputados o crédito especial de Cr$
3.625,00 (três mil seiscentos e vinte e cinco
cruzeiros), para. ocorrer ao pagamento de diferença
de vencimentos a que tem direito o Diretor de
Serviço da Secretaria ela Câmara dos Deputados,
Agenor Homem de Carvalho, no período de 5 de
setembro a 31 de dezembro de 1947.
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Os Projetos de Lei da
Câmara ns. 302 e 312, de 1948, sobem à sanção.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 300, de 1948, que concede isenção
de direitos para material importado pela
Prefeitura
de
Niterói,
por
intermédio
da
firma ""Comércio e Indústria Induco S. A."
(Com pareceres favoráveis, sob as. 1.179 e 1.180,
respectivamente,
das
Comissões
de
Constituição e Justiça e de Finanças, o 1º
com emenda).
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Vai-se proceder à, votação.
Submeto em primeiro lugar a emenda
oferecida
pela
Comissão
de
Constituição
e Justiça.
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E' aprovada a seguinte

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

EMENDA

Nº 261 – 1948

Ao Projeto de Lei da Câmara Nº 300, de 1948
Ao art.1º:
Suprima-se a expressão "inclusive a da
previdência social".
E' aprovado, com a modificação constante da
emenda aceita, o seguinte:

Conceda
isenção
de
direitos
de
importação e demais taxas aduaneiras para 100
toneladas de mármore importado da Itália,
pelo Superior dos Padres Capuchinhos do Rio de
Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida isenção de direitos de
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
importação e demais taxas alfandegárias para 100
toneladas de mármore importado da Itália pelo
Nº 300, de 1948
Superior dos Padres Capuchinhos do Rio de Janeiro,
destinado ao Altar Mór da Igreja São Sebastião desta
Concede isenção de direitos para material Capital.
importado pela Prefeitura de Niterói, por intermédio
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
da firma "Comércio e Indústria Induco S. A."
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O Congresso Nacional decreta:
Art.-.1º E' concedido isenção de direitos e
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
demais taxas aduaneiras, inclusive a de previdência
social, para 8 (oito) elevadores "Shepard", com a.
Nº 237 – 1948
marca "Induco" e peso aproximado de 18.499,60
kgs,, importados pela, Prefeitura de Niterói, para seu
Cria um Hospital Sanatório para tuberculosos
hospital municipal, por intermédio da firma "Comércio na cidade de Carpina, no Estado de Pernambuco, e
e Indústria S. A"
dá outras providências.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
O Congresso Nacional decreta:
contrário.
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
O SR, PRESIDENTE: – Vai à Comissão de promover por intermédio do Ministério da Educação
Redação o Projeto de Lei da Câmara nº 300, de e Saúde, a criação de um Hospital-Sanatório, para
1948.
tuberculosos, com trezentos e cinqüenta (350) leitos
São sem debate aprovados, em discussão na cidade de Carpina, Estado de Pernambuco, e,
única, os seguintes projetos:
ampliar o Hospital Osvaldo Cruz também para
tuberculosos, na cidade do Recife, e que possuindo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
apenas cem (100) leitos, passará a ter quatrocentos
(400).
Nº 132 – 1948
Art.
2º
As
despesas,
para
os
investimentos constantes do art. 1º
correrão
Concede isenção de direitos de importação, por conta do Fundo do Departamento Nacional
inclusive impôsto de consumo, para material de Tuberculose, e a orientação técnico –
adquirido para o Estado de São Paulo.
administrativa,
tanto
quanto
possível,
será
O Congresso Nacional decreta:
proporcionada de acôrdo com a Secretaria
Art. 1º E' concedida isenção de direitos de de
Educação
e
Saúde
do
Estado
de
importação e demais taxas aduaneiras, inclusive Pernambuco.
impôsto de consumo, para 162 caixas com o pêso de
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de
gal de 2.148,670 quilos, as quais contém peças de sua publicação, revogadas as disposições em
vidro de laboratórios, estufas, porcelanas e outros contrário.
materiais destinados à Escola Politécnica do Estado
O SR. PRESIDENTE: – Vão à Comissão de
de São Paulo.
Redação os Projetos de Lei da Câmara ns, 132, 161
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua e 237, todos do corrente ano.
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Está. esgotada a matéria da Ordem do Dia.
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Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a pecuários em 1948, no Estado da Paraíba;
sessão, designando para a próxima. a seguinte
Projeto de Lei da Câmara nº 421, de 1948,
que isenta de direitos de importação para consumo e
ORDEM DO DIA
demais taxas aduaneiras, pelo prazo de um ano, o
inseticida hexaclorobenzeno;
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
Projeto Lei da Câmara nº 422, de 1943, que
nº 265, de 1948, que isenta de direitos de importação dispõe sôbre a criação de monumento a Francisco
e de mais taxas aduaneiras o produto denominado de Paula Rodrigues Alves;
"Fenotiazina". (Com pareceres favoráveis, sob ns.
Projeto de Lei da Câmara nº 423, de 1948,
1.184 e 1.185, respectivamente, das Comissões de que define o ano e o mês civis;
Constituição e Justiça e de Finanças).
Projeto de Lei da Câmara nº 424, de 1948,
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara que altera a discriminação do crédito especial de Cr$
nº 339, de 1948, que estende à. Companhia 34.000,000,00, a que se refere a Lei nº 292, de 22 de
Nacional de Navegação Costeira o regime de junho de 1948;
isenção fiscal de que goza o Lolde Brasileiro. (Com
Projeto de Lei da Câmara nº 425, de 1948,
pareceres favoráveis, sob números 1.190 e 1.191, que proíbe as vendas de café, por parte do
respectivamente das Comissões de Constituição e Departamento Nacional do Café, em liquidação;
Justiça e de Finanças).
Projeto de Lei da Câmara nº. 426, de 1948,
Discussão única do Projeto de Lei da que abre ao Poder Judiciário o crédito suplementar
Câmara nº 344, de 1948, que concede isenção de de Cr$ . 470.173,80 para ocorrer à despesa com o
direitos
de
importação
e
demais
taxas pessoal permanente do Supremo Tribunal Federal;
aduaneiras
para
objetos
que
menciona,
Projeto de Lei da Câmara nº 427, de 1948,
importados pela "Fundação Alvares Penteado", que autoriza a abertura, pelo Ministério da Marinha,
de São Paulo. (Com pareceres favoráveis, do crédito especial de Cr$ 2.621..979,10, para
sob ns. 1.188 e 1.189, respectivamente, pagamento à Companhia Nacional de Navegação
das Comissões de Constituição e Justiça e de Costeira – Patrimônio Nacional.
Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da
DISCURSO PROFERIDO PELO SENADOR
Câmara nº 385 de 1948, que dispõe sôbre
ANDRADE RAMOS NA SESSÃO DE 23 DE
isenção de direitos de taxas a material hospitalar
OUTUBRO DE 1948
para o Instituto de Ruentgenologia (câncer, seu
diagnóstico
e
tratamento).
(Compareceres QUE SE REPRODUZ POR TER SIDO PUBLICADO
favoráveis, sob ns. 1.186 e 1.187, respectivamente,
COM INCORREÇÕES
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças).
SR. PRESIDENTE: – Para concluir este
Levanta-se a sessão às 16 horas e 30 pequeno discurso,. até agora de assuntos internos
minutos.
deste Senado, por assim dizer domésticos, vou
transportar-me a outras paragens de horizontes mais
RECEBEM, EMENDAS PERANTE A MESA
amplos e que desejaríamos de luzes mais intensas e
tranquilas, unindo fraternalmente as criaturas,
Na sessão de hoje:
Na Comissão Social da Assembléia Geral da
Projeto de Lei da Câmara número de 1948, O. N. U. o nosso estimada patrício e brilhante
que autoriza a abertura, pelo Ministério da Educação jornalista, Austregésilo de Ataíde, apresentou uma
e Saúde, do crédito suplementar de Cr$. 704.800,00, emenda ao art. 1º da Declaração Internacional dos
para o Instituto Osvaldo Cruz, em refôrço da verba Direitos do Homem propondo que êsse art.
que especifica;.
fundamental assim começasse:
Projeto de Lei da. Câmara número de 1948,
"Criados à imagem e semelhança de Deus, os
que autoriza o Ministério da Agricultura a substituir seres humanos nascem livres e iguais em dignidade
os locais para a instalação de postos agro e direito"

– 858 –
Tal redação lapidar e elevada, é bem
acima do que realmente muitos homens desta hora,
e naquele ambiente europeu, possam pensar
vivendo escravizados por tão variadas formas,
possam assim merecer e reconhecer tal conceito.
Sofreu esta emenda oposição tenaz dos Eslavos em
geral e despertou tantas controvérsias que poderia
ter provocado demorado debate filosófico e
teológico.
As Delegações da França e da Holanda
tiveram então a iniciativa de supegir e pedir ao
Delegado do Brasil que retirasse a sua emenda.
Austregésilo de Ataíde, o católico fervoroso e
sincero servo de Deus, embora convicto do que
propusera, não teve dúvida da necessidade do seu
gesto
de
renúncia,
naquele
ambiente
internacional, e assim o fez, retirando a referida
emenda.
Recebeu então, naquela oportunidade, o
nosso representante – dizem os telegramas –
felicitações de todos os Delegados, pois na realidade
há retiradas e renúncias que são nos parlamentos e
na diplomacia, tantas vêzes, as verdadeiras vitórias.
Não queriamos que êsse episódio, essa
iniciativa tão grandiosa na sua espiritualidade, do
nosso eminente patrício, deixasse de ter o justo
registro e a repercussão merecida nesse Senado
Federal.
O SR. APOLONIO SALES: – V. Excelência
pode ficar certo de que ouvi com imenso prazer
essa referência de V. Exª. Creio que o
Delegado do Brasil, expondo perante o mundo o
seu
pensamento
elevado
em
relação
à
natureza do homem, deu-lhe um exemplo
de coragem e de convicção. Não era de extranhar
que certos povos, que se preocupam em implantar
uma
civilização
materialista,
recusassem,
com tanto calor, proposta tão elevada.
O SR, ANDRADE RAMOS: – Muito obrigado
pelo aparte de V. Excelência.
Dizia eu, pois, que me parece justo o registro,
não louva tão importante episódio da nossa
diplomacia e dando a repercussão necessária neste
Senado Federal.
Assim,
com
o
coração
alto,
enviamos desta tribuna as nossas congratulações ao
querido
patrício,
que
serão
também
de
todos
os
crentes
do
Brasil

que, acima de tudo, depositam sua confiança em
Deus.
O SR, NOVAES FILHO: – V. Excelência
permite um aparte? (Assentimento do orador). Ouço
a declaração de V. Ex.ª com particular alegria,
porque o representante a que se refere é um nobre
filho de minha terra pernambucana, o qual, com essa
iniciativa, Interpretou fielmente os sentimentos e a
boa formação brasileira.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito obrigado
pelo aparte de V. Excelência, perfeitamente
identificado
com
as
palavras
que
estou
pronunciando.
SR. PRESIDENTE: – dizíamos, pois, que,
desta tribuna, enviavamos as congratulações nossas
e acredito do Senado Federal e as de todos os que
depositam sua confiança em Deus ao nosso querido
amigo e emérito jornalista, Austregésilo de Ataíde,
lídimo representante e campeão da Democracia e da
Civilização Cristã naquela oportunidade.
Austregésilo de Ataíde, parece, quis acender
no seio da Organização das Nações Unidas, a
chama daquele Amor. Deus é Amor que esbate as
trevas, depura o que toca, elimina o que separa, e
une os homens de boa vontade, nas consequências
e nos desígnios do livre arbítrio de cada um e todos.
(Muito bem; muito bem. Palmas, O orador é
cumprimentado).
Trêcho inicial do Parecer nº 1.206,
de 1948, republicado no D. C. N. de
26 de outubro de 1948, página 10.848,
que
se
republica
tendo
em
vista
a
falta
da
respectiva
numeração
na
publicação anterior
PARECER Nº 1.206, DE 1948
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO DE LEIS
Redação final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 326, de 1948
Relator: Sen. Clodomir Cardoso.
Com êste parecer, a Comissão apresenta a
redação final das emendas do Senado ao Projeto nº
326, da Câmara dos Deputados.
Foram aprovados sessenta emendas e
subemendas.
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154ª SESSÃO, EM 27, DE OUTUBRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. NEREU RAMOS, PRESIDENTE E JOÃO VILLASBÔAS, 2º SECRETÁRIO
À 14,30 horas comparecem os Senhores vendo número legal, está aberta a sessão. Vai-se
Senadores:
proceder à leitura da ata.
O SR. 4º SECRETARIO (Servindo De 2º)
Severiano Nunes.
procede à leitura da ata da sessão anterior, que,
Alvaro Adolpho.
posta em discussão, é sem debate aprovada.
Augusto Moira.
O SR. 1º SECRETARIO lê o seguinte:
Victorino Freire.
Evandro Vianna.
EXPEDIENTE
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Ofícios:
Ribeiro Gonçalves.
Da Câmara dos Deputados.
Plínio Pompeu.
Senhor Primeiro Secretário:
Olavo Oliveira.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Georgino Avelino.
Excelência, para os devidos fins, o incluso
Ferreira de Souza.
autógrafo do Projeto de Lei nº 736-B, de 1948,
Adalberto Ribeiro.
que estende aos alunos da Escola Militar
Vergniaud Wanderley.
de Rezende.
Etelvino Lins.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Apolonio Sales.
Excelência os protestos de minha distinta
Cícero de Vasconcelos.
consideração.
Aloysio de Carvalho.
Rio de Janeiro, em 26 de outubro de 1948. –
Pinto Aleixo.
Munhoz da Rocha, 1º Secretário.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Alfredo Neves.
Nº 436, de 1948
Pereira Pinto.
Sá, Tinoco.
Estende à Escola Naval as vantagens
Hamilton Nogueira.
conferidas aos alunos da Escola Militar de Rezende
Andrade Ramos.
Congresso Nacional decreta:
Mello Vianna.
Art. 1º São extensivos à Escola Naval
Levindo Coelho.
os
mesmos
direitos,
vantagens,
regalias
Rodolpho Miranda.
e
obrigações
conferidos
aos
alunos
da
Escola
Euclydes Vieira.
Militar
de
Rezende,
quanto
à
distribuição
Daria Cardsoo.
de fardamento e à aquisição de enxoval e objetos
Alfredo Nasser.
de uso pessoal.
João Villasbôas.
Parágrafo único. As despesas correrão por
Vespasiano Martins.
conta das dotações orçamentárias respectivas.
Filinto Müller.
Roberto Glasser.
Arthur Santos.
Ivo D'Aquino.
Lúcio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho.
Camilo Mercio. (42).
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Acham-se
presentes42 Srs. Senadores. Ha-
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Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 688-B, de 1948, que introduz
modificações no regime de frequência e permite a
prestação de exames finais no curso superior aos
alunos investidos de mandatos eletivos.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 26 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 437, de 1948
Introduz modificações no regime de frequência
e permite a prestação de exames finais no curso
superior aos alunos investidos de mandatos eletivos.
O Congresso nacional decreta:
Art. 1º Aos alunos de curso superior,
investidos de mandato público eletivo, cujo exercício
se verifique fora da sede das respectivas escolas e
que, por isso, não hajam alcançado o mínimo de
frequência exigido para a prestação de exames em
primeira época, será facultada a prestação de
exames finais em segunda época.
Parágrafo único. O exame de segunda época
versará sôbre questões sorteadas de todo o
programa de cada cadeira.
Art. 2º Esta lei entrará, em vigor na data de
sua publicação revogadas as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 453-C, de 1948, que suspende,
nos exercícios de 1948 a 1950, inclusive, a cobrança
dos direitos de importação e demais taxas que
incidem sôbre o cimento Portland.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio em 26. de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 438, de 1948
Suspende, nos exercícios de 1948 a 1950,
inclusive, a cobrança dos direitos de importação e
demais taxas que incidem sôbre o cimento Portland
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E suspensa, nos exercícios de 1948 a
1950, inclusive, a cobrança dos direitos de
importação e taxas que incidem sôbre o cimento
Portland.
Art. 2º Ao produto que der entrada no País,
após o exercício de 1950, mas que houver sido
embarcado no pôrto de origem dentro do referido
exercício, será assegurado o mesmo regime fiscal de
que trata o artigo anterior:
Art. 3º O produto, importado sob o regime que
estabelece a presente lei, estará sujeito à limitação
do seu preço de venda, limitação essa que será feita
na base do custo total, nêle compreendidos os
seguintes ítens:
a) preço do produto F. O. B., pôrto estrangeiro;
b) custo do seguro da mercadoria;
c) custo do frete da mercadoria;
d) despesa com a abertura de crédito,
inclusive a taxa relativa à remessa de valores
para o exterior;
e) despesa no cáis do pôrto, com resistência
estiva e eventual armazenagem;
f) à impôsto de consumo;
perdas por avarias não cobertas pelo seguro,
g) até o máximo de 5% (cinco por cento);
h) despesa com despachante:
i) transporte do cáis do pôrto ao depósito do
importador.
Art. 4º Sôbre o produto importado, não
poderão ser, em caso algum, cobradas porcentagens
superiores às seguintes:
1) 3% (três por cento), para os agentes de
importação ou representantes do produto no País,
porcentagem calculada sôbre o custo total CIF, isto
é, sôbre a soma dos itens a, b e c do art. 3º;
2) 8% (oito por cento) para as firmas
que importarem o produto por intermédio
de
agente
ou
representante,
porcentagem
calculada sôbre o custo total da mercadoria,
posta nos seus depósitos, isto é, sôbre o total
dos itens a e i do art. 3 º, acrescida da
comissão
do
agente
ou
representante;
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3) 10% (dez por cento) para as firmas
revendedoras do produto porcentagem calculada
sôbre o preço da aquisição do produto, pago às
firmas importadoras, preço êste já limitado pelos
itens 2 a 3 dêste artigo.
Art. 5º As firmas importadoras manterão
contabilidade dos custos totais de cada partida ou
lote importado, conforme os itens do art. 3º e,
provado que o produto foi vendido por preço superior
ao estipulado no artigo 4º, a entidade fiscalizadora
dará ciência:
1) à Fazenda Federal, para que se proceda
à cobrança dos direitos de importação e taxas
que incidem sôbre o produto, agravados da
multa de 25% (vinte e cinco por cento) sujeito,
ainda, o infrator às demais penalidades previstas em
lei.
2) ao Banco do Brasil S. A. para que,
durante a vigência desta lei, não conceda à
firma infratora abertura de crédito ou venda de
cambiais para a importação de nova partida do
produto.
Art. 6º As firmas revendedoras de cimento
importado com isenção de direitos serão
obrigadas a expedir faturas de tôdas as vendas
efetuadas, a fim de que a Comissão Central
de Preços possa verificar se vem sendo
cumprido o que dispõe o art. 4º, número 4
da presente lei, sujeitos à cassação da patente
de registro do impôsto de consumo para
comerciar em cimento e às demais disposições
legais vigentes, os que transgredirem o mencionado
dispositivo.
Parágrafo único. A cassação da patente será
efetuada pela repartição fiscal a que estiver
jurisdicionado o infrator, mediante proposta da
Comissão Central de Preços, ou de seus delegados
nos Estados.
Art. 7º Para fins de fiscalização desta
lei, o Banco do Brasil S. A. remeterá, semanalmente,
à Comissão Central de Preços, uma relação
das firmas que obtiverem abertura de crédito
ou venda de cambiais para a importação de
cimento.
Art. 8º E' exigido dentre os documentos
de embarque, mediante os quais os créditos
serão
liberados,
certificado
passado
por
laboratório idôneo do país exportador, de que o ci-

mento sendo Portland ou de altos fornos, satisfaz as
exigências mínimas estabelecidas pelas normas
técnicas brasileiras em vigor.
Art. 9º Cessará o regime fiscal, ora instituído,
ressalvada, porém, a isenção para o produto já
embarcado no porto de origem se, no transcurso dos
exercícios referidos no artigo 1º, verificar-se que a
produção nacional de cimento satisfaz às
necessidades imediatas do consumo interno.
Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
A imprimir.
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 887-A, de 1948, que cria a
carreira de Enfermeiro no Quadro Permanente do
Ministério da Marinha.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência os meus prostetos de elevado apreço e
distinta consideração.
Rio, em 26 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 439, de 1948
Cria a carreira de Enfermeiro no Quadro
Permanente do Ministério da Marinha.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' criada, na forma da relação anexa, a
carreira de Enfermeiro no Quadro Permanente do
Ministério da Marinha.
Parágrafo único. Terão preferência para
nomeação neste Quadro, as enfermeiras que
prestaram serviços na Fôrça Expedicionária
Brasileira, durante a última Guerra.
Art. 2º A despesa com a execução do disposto
nesta lei, na importância de Cr$ 1.011.600,00 (um
milhão, onze mil e seiscentos cruzeiros), será
atendida com os recursos da conta corrente do
aludido Quadro.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor a 1º de janeiro
de 1948.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
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MINISTÉRIO DA MARINHA
QUADRO PERMANENTE

SITUAÇÃO PROPOSTA

Número
de
cargos

Carreira ou cargo

Classe
ou
padrão

Vagos

Provisórios

2
5
8
11
15
41

26
26

Enfermeiro
2
5
8
11
15
41

...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

K
J
I
H
G

Observações

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Os cargos provisórios serão suprimidos à
medida que forem sendo providos os vagos das
classes superiores.
O total de cargos providos na carreira não
poderá ser superior a 41.
A imprimir.
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a V. Excelência,
para os devidos fins, o incluso autógrafo do
Projeto de Lei nº 808-A, de 1948, que autoriza
a abertura, pelo Ministério da Educação e Saúde,
do crédito especial de Cr$ 5.000.000,00,
para atender ao pagamento da contribuição
adicional do Brasil, para a Repartição Sanitária
Panamericana.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevada estima e
distinta consideração.
Rio, em 26 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.

Nº 440, de 1948
Autoriza, abertura, pelo Ministério da
Educação e Saúde, do crédito especial de Cr$
5.000.000,00 para atender ao pagamento da
contribuição adicional da Brasil, para a Repartição
Sanitária Panamericana
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
cruzeiros), para atender ao pagamento da
contribuição adicional do Brasil, para a Repartição
Sanitária Panamericana.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
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Senhor Primeiro Secretario:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 643-A, de 1948, que concede
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras, inclusive impôsto de consumo, para 18
volumes, com pias de louça, torneiras, registros,
válvulas de cobre e três mesas mortuárias para uso
de hospital.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevado aprêço e
distinta consideração.
Rio, em 26 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 441, de 1948
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras, inclusive impôsto de
consumo, para 18 volumes, com pias, de louça,
torneiras, registros, válvulas de cobre e três mesas
mortuárias para uso de hospital
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras, inclusive
impôsto de consumo, para dezoito (18) volumes que
contêm pias de louça com acessórios de metal, para
uso de hospital, torneiras, registros, válvulas de
cobre cromado e três (3) mesas mortuárias de
mármore e louça, vindos dos Estados Unidos da
América e destinados à Secretaria da Viação e
Obras Públicas (Hospital de Clínicas, do Estado de
São Paulo).
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 955-A, de 1948, que concede
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras para três navios-tanques, adquiridos pela
Companhia Marítima Brasileira, do Rio de Janeiro.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevado aprêço e
distinta consideração.
Rio, em 26 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 442, de 1948
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras para três, navios-tanques,
adquiridos pela Companhia Marítima Brasileira, do
Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras para três
navios-tanques, denominados "Esso Brasil" "Esso
Rio Grande" e "Esso Pôrto Alegre", deslocando o
primeiro 1.458 toneladas e arqueando os restantes
mais de 200 toneladas cada um, adquiridos nos
Estados Unidos da América, pela Companhia
Marítima Brasileira, da cidade do Rio de Janeiro.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a VoVssa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 614-B, de 1948, que abre, ao
Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$
2.000.000,00, para restauração de culturas agrícolas
e prédios rurais nos municípios de União dos
Palmares e Murici, Estado de Alagoas.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 26 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMAR(
Nº 443 – 1948
Abre, ao Ministério da Agricultura, o crédito
especial de Cr$ 2.600.000,00, para restauração de
culturas agrícolas e prédios rurais nos municípios de
União dos Palmares e Murici, Estado de Alagoas.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º E' aberto, ao Ministério da Agricultura, o
crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões
de cruzeiros), para atender às despesas com a
restauração de culturas agrícolas e construções
rurais destruídas pelas inundações decorrentes
das últimas cheias dos rios Mundaú e Paraíba,
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nos municípios de União dos Palmares e Murici, no
Estado de Alagoas.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
A imprimir.
São lidos e vão a imprimir os seguintes pareceres:
PARECER
Nº 1.228, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 372, de 1948.
Relator: Sr. Lúcio Corrêa.
Pelo artigo 1º do Projeto de Lei nº 372, de
1948, oriundo da Câmara dos Deputados, "os
professôres catedráticos de estabelecimentos de
ensino superior e secundário, estaduais e municipais,
equiparados aos federais, em disponibilidade na
forma do artigo 24 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, que tenham sido
providos por concurso de títulos e provas, realizado de
acôrdo com a legislação federal e instruções do antigo
Departamento Nacional de Ensino e do Ministério da
Educação e Saúde, depois de sua criação, poderão
ser aproveitados em estabelecimentos federais,
independente de novo concurso, na mesma cátedra,
desde que o peçam e obtenham o prévio
assentimento da respectiva Congregação".
Êsse projeto beneficiará principalmente
professôres catedráticos de ensino secundário, em
disponibilidade, pois o Estatuto da Universidade do
Brasil, aprovado pelo Decreto número 21.321, de 18
de junho de 1946, já favorece os catedráticos do
ensino superior, ao dispor, no artigo 120, que "as
transferências para Universidade do Brasil de
professôres catedráticos de outras Universidades,
escolas ou faculdades federais ou reconhecidas,
sòmente serão permitidas quando aceitas pela
Congregação do estabelecimento para o qual fôr
pedida a transferência e aprovadas pelo Conselho
Universitário", etc.
Se é verdade, porém, que a Constituição Federal
exige, no artigo 168, nº VI, o concurso de títulos e
provas para o provimento das cátedras, não e menos
certo que o projeto deixa bem claro que sòmente
poderão ser aproveitados os professôres que foram

providos mediante concursos de títulos e provas,
realizados de acôrdo com a legislação federal e
instruções de órgãos federais.
Atende, portanto, ao texto constitucional,
porque, em essência, é a validade de um
concurso regular que se pretende decretar
para permitir nomeação para igual função. E'
matéria de lei ordinária e a nosso ver está bem
posta.
Aliás, a tese de reconhecimento do âmbito
nacional dos catedráticos já foi decidida nesta
Comissão através do Parecer nº 506 sôbre
o Projeto de Lei do Senado, nº 25, de 1948,
que transformou em estabelecimento federal a
Faculdade de Direito de Goiás, parecer aprovado
pelo plenário.
Neste projeto, todavia, a matéria é restritiva,
porque
exige
que
os
propessôres
em
disponibilidade tenham feito concurso de provas e
títulos de acôrdo com a legislação federal e com
instruções igualmente federais.
E faculta ainda ao Govêrno o direito de
aproveitá-los, o que importa na possibilidade de uma
seleção.
Por
outro
lado,
as
respectivas
Congregações ainda opinarão quanto às qualidades
de persona de cada candidato.
O espírito da Constituição é o da não distinção
de esferas em que o serviço público é prestado.
No artigo 192 manda, para efeito de disponibilidade e
aposentadoria, computar integralmente todo o
tempo de serviço público federal, estadual ou
municipal.
Ora, não se pode distinguir serviço público
da função pública exercida pelo indivíduo. No
caso em exame não é nomear para uma função
na esfera federal um funcionário de esfera
estadual, porque já o professor exercia a
mesma função mediante concurso que obedeceu
às exigências da legislação e instruções
federais. Precisa apenas que a lei ordinária
permita tal aproveitamento e é o que o projeto
visa.
Os serviços públicos, como nô-lo ensino
Manoel Morselli, se distinguem em gerais e
especiais.
Exemplificando os serviços especiais, cita,
entre outros, a instrução pública, média e
superior. (Compêndio de Ciência de las Finanças,
pág. 8).
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Vem a propósito citar-se Bielsa:
"En princípio, la funcion publica es lo abstrato
y general, y el servicio es lo concreto y particular.
Entre Ias funciones del Estado actual, son
essenciales la defensa de la soberania, la de
assegurar la paz interior, la de promover el bienestar
general etc. Essas funciones Ias realizan,
respectivamente, el ejercito, la policia, los
estabelecimentos de instrucion publica, el correo,
el telegrafo nacional etc. mediante la acion de
órganos sometidos a autoridade, que ordenan y
ejecutan,
en
sus
respectivas
esferas
de
competencia. Estas autoridades realisan una funcion
del Estado, y en esta funcion los agentes que
representar el Estado son funcionários públicos"
(Ciencia de Ia administracion, Rosário, 1937, pag.
59).
A nosso ver, pode o legislativo federal
regular
rprovimentos
de
cargos
públicos,
fazendo valer concursos realizados de acôrdo
com leis federais e instruções federais em
cargos federais, porque a função pública, pelo
espírito da Constituição, vale repetir, é uma só,
qualquer que seja a esfera em que ela esteja sendo
exercida.
Themistocles Cavalcanti, na sua obra "O
funcionário público e o seu regime jurídico", estuda
bem a matéria nos capítulos dedicados ao assunto,
invocando Zanobini, Bielza, Jellinelk, Fórti, Mayer,
Kammerer, Bluntschli, Cheron, Reuter, Chavanon e
muitos outros mestres categorizados e notórios do
Direito Administrativo e Público, todos na mesma
ordem de idéias.
A respeito do ensino é de se notar
que as leis que o regem são federais,
seus programas obedecem a essas leis, as
disciplinas são as mesmas e os concursos para
provimento das cátedras se realizam sob instruções,
fiscalização e em observância de leis igualmente
federais.
Pelo expôsto, a Comissão de Constituição e
Justiça, nada tendo a opor à constitucionalidade do
projeto, opina pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 8 de outubro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. – Lucio
Corrêa, Relator. – Vergniaud Wanderley. – Olavo
Oliveira. – Aloysio de Carvalho, vencido. – Ferreira
de Souza – Etelvino Lins. – Filinto Müller. – Arthur
Santos.

PARECER
Nº 1.229, de 1948.
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 372, de 1948.
ReRlator: Senador Francisco Galloti.
O Projeto de Lei da Câmara número 372, de
1948, autoriza o govêrno a nomear para os seus
estabelecimentos, e para a mesma cátedra desde
que o peçam os professôres catedráticos do ensino
superior e secundário estaduais e municipais
equiparados aos federais, em disponibilidade, na
forma do art. 24 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e que tenham sido
providos por concurso de títulos e provas, realizado
de acôrdo com a legislação federal e instruções do
antigo Departamento Nacional de Ensino e do
Ministério da Educação e Saúde, depois de sua
criação. Ressalva o prévio assentimento das
respectivas Congregações, com o intuito de
possibilitar o exame das qualidades morais do
candidato, que pode preencher todas as exigências
da lei e entretanto não convir ao estabelecimento a
sua admissão pela ausência de certas virtudes
pessoais essenciais para o exercício do magistério.
E' aquela preliminar providência que permite a
recusa da inscrição ao próprio concurso. Não é de
mais registrar-se que o projeto teve a aprovação
unânime da Comissão de Educação e Cultura da
Câmara dos Deputados.
A Constituição (artigos 166 a 175) cogita da
Educação e Cultura e estabelece como regras
matrizes:
a) que o ensino dos diferentes ramos será
ministrado pelos poderes públicos;
b) que o ensino primário é gratuito e o ensino
ulterior ao primário sê-lo-á para quantos provarem
falta ou insuficiência de recursos;
c) que para o provimento das cátedras, no
ensino secundário oficial e no superior oficial ou livre,
exigir-se-á concurso de títulos e provas.
O artigo 170 determina taxativamente que "a
União organizará o sistema federal de ensino" e que
êsse sistema (parágrafo único) terá carater
supletivo, estendo-se a todo País.
O artigo 192 manda computar-se integralmente
para efeito de disponibilidade e aposentadoria todo o tem-
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po de serviço público, federal, estadual ou municipal.
E' o espírito nacional da função pública. O ensino
secundário no Brasil há mais de trinta anos é
organizado pelo govêrno federal e por êste é
orientado e fiscalizado. Mesmo antes do Decreto
número 16.782-A, de 13 de janeiro de 1925, a
interferência do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores era positiva nos estabelecimentos oficiais
equiparados. Não só quanto à seriação das
disciplinas como também nos atos administrativos de
abertura de concursos para provimentos de cátedra,
nomeações de professôres aprovados, etc. O
sistema federal de ensino estendendo-se a todo o
País obrigatòriamente em caráter supletivo não foi,
pois, uma inovação da Contituição, porque vem do
regime jurídico e legal há dezenas de anos vigente
no País. Será o sistema federal de ensino sòmente
agora supletivo ante o texto constitucional, mas
sempre foi o sistema federal a norma obrigatória
para que os estabelecimentos oficiais de ensino
secundário dos Estados tivessem a equiparação.
Ainda hoje é assim porque se acham em vigor tôdas
as leis de ensino que regem a matéria (Decreto nº
21.241, de 4 de abril de 1932 e Decreto nº 19.890,
de 18 de abril de 1931). Um completa o outro e
imprimem regras federais para os estabelecimentos
equiparados.
No que tange aos professôres catedráticos de
ensino secundário, era do Departamento Nacional
do Ensino que partiam as instruções para o
concurso, que por sua vez ficava também
subordinado à direta fiscalização do mesmo
Departamento. Realizado, o Departamento o
submetia ao Conselho Nacional do Ensino que o
aprovava ou não. Só depois destas formalidades
legais federais é que o catedrático passava a sê-lo.
Ainda hoje é assim. E que disciplina ia lecionar?
Aquela para a qual fez concurso de títulos e provas,
de acôrdo com as instruções federais e que por sua
vez fazia parte da seriação determinada pela lei
federal.
A tradição do Colégio Pedro II nunca foi rígida
quanto ao provimento das cátedras. Em todos os
tempor, muitas foram preenchidas por nomeação,
sem que antes tivesse precedido o concurso,
apesar da lei sempre o exigir. Na história do
centenário
estabelecimento
constam
vários

provimentos através apenas do alto conceito de
competência do nomeado, sem que essa
competência tenha sido posta à prova em concurso.
Mesmo no seio da atual Congregação ainda se
encontram catedráticos como Cécil Thiré e Euclides
de Medeiros Guimarães Roxo, que jamais fizeram
concurso para obtê-las. E, como êles, foram
nomeados outros. Entretanto são professôres
notáveis que honram o estabelecimento.
Haverá também quem se tenha habilitado em
concurso para determinada disciplina e seja
catedrático de outra. São conveniências que se
adotam para melhor ministração do ensino.
O Projeto de Lei da Câmara número 372, em
foco, é, porém, rigoroso. Exige que o candidato
tenha sido habilitado em concurso de títulos e provas
e que seja aproveitado na mesma cátedra para a
qual se habilitou. No terreno moral é perfeito e no
jurídico já as ilustres Comissões de Constituição e
Justiça do Senado e da Câmara o estudaram,
aprovando os excelentes pareceres dos Relatores.
Como bem ainda salientou o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça do Senado,
trata-se de uma providência que a rigor se relaciona
ao curso secundário, porque com relação ao curso
superior já existe permissão legal, ex-vi do Estatuto
da Universidade do Brasil, artigo 120, aprovada pelo
Decreto nº 21.321, de 18 de junho de 1946. E', pois,
uma providência apenas extensiva.
Ministrar o ensino é uma obrigação precípua
do Estado. As leis que o regem, como foi dito, são
federais como federais são as leis que regulam o
provimento
das
cátedras
em
qualquer
estabelecimento federal ou estadual equiparado que,
mesmo nestas condições, sempre mantêm um fiscal
federal para o efeito da observância de todos os
atos do estabelecimento. Êsses atos têm de
ser pautados pelas leis federais, inclusive os
programas e respectiva seriação de disciplinas. Vale
dizer que o professor catedrático, em decorrência da
lei, exerce uma função pública de caráter nacional,
porque nacional é todo o nosso sistema de ensino,
com contrôle permanente dos órgãos federais
nos mínimos atos da vida dos estabelecimentos
oficiais equiparados. Daí o comentário de
Carlos Maximiliano: "O serviço público é um só,
embora prestado a Pessoas Jurídicas de Di-

– 867 –
reito Público diversas; tudo é Brasil; não há porque
estabelecer diferença" (Vol. III, páginas 253-4, com à
Constituição).
A matéria do projeto já foi apreciada por esta
Comissão no Parecer nº 542, de 1943, aprovado
pelo plenário, relativo ao Projeto nº 25, de 1948, que
transformou a Faculdade de Direito de Goiás em
estabelecimento de ensino superior federal,
subordinando-a ao Ministério da Educação e Saúde,
com os seus professôres catedráticos e até os
funcionários administrativos, independentes aqueles
de novo concurso, projeto êsse considerado também
constitucional, conforme manifestação da ilustre
Comissão de Constituição e Justiça. No que diz
respeito ao Projeto nº 372, a tese é a mesma, com a
circunstância de que êste faculta ao Govêrno o
exame de cada caso isoladamente.
Por outro lado, não fere direitos de terceiros,
porque os catedráticos em disponibilidade irão ser
nomeados para cadeiras vagas e que não estejam
com candidatos inscritos em concurso encerrado. O
concurso já encerrado e com candidatos, inscritos,
estabelece uma perspectiva de direito, o que
evidentemente não ocorre com concurso recémaberto e sem candidatos inscritos, que não cria
direito, nem obriga ao Poder Público a mantê-lo
aberto contra o interêsse do erário.
A Comissão de Educação e Cultura, é, por
êsses motivos, favorável à aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, em 25 de outubro de
1948. – Flavio Guimarães, Presidente. – Francisco
Galotti, Relator. – Cicero de Vasconcelos. – Evandro
Vianna. – Aloysio de Carvalho Filho, vencido, pelas
razões expostas em debate.
PARECER
Nº 1.230, de 1948
Da Comissão de Educação e Cultura; sôbre o
telegrama número 12-47.
Relator: Senador Francisco Gallotti.
Pelo incluso telegrama, o Presidente da
Concentração dos Contabilistas do Estado
de São Paulo, solicita ao Senado Federal,
sejam baixados medidas visando equiparar o
curso comercial básico ao curso ginasial, pos-

sibilitando, assim, a única via de acesso aos cursos
médios e superiores.
As medidas pedidas visam seja reconhecido o
direito
de,
ao
se
apresentarem
perante
estabelecimento secundário oficial, equiparado ou
reconhecido, no qual pretendam matrícula, no
segundo ciclo do curso clássico ou científico, só
prestarem o exame de "latim" de vez que tôdas as
demais disciplinas, com exceção do latim, lecionadas
no "secundário" são por êles estudadas no comercial
básico.
E' justa e procedente a pretenção, porque, de
fato, do confronto dos currículos do secundário, art.
10 do Decreto-lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942, e
do comercial básico, art. 1º do Decreto nº 14.373, de
28 de dezembro de 1943, alterado pelo Decreto nº
19.976, de 20 de novembro de 1945, verifica-se que
tôdas as disciplinas de cultura geral e línguas,
exigidas no secundário e no comercial básico, são
lecionadas durante o mesmo período de quatro anos
e no mesmo número de aulas.
Dêste confronto nota-se que no Comercial
Básico não foi incluído o estudo de "latim" que foi
substituído pelas disciplinas técnicas de "caligrafia",
"estenografia", "escrituração mercantil", e "prática de
escriturá-'ori'.
Assim sendo, não sòmente justa é a pretensão
dos Estudantes, como lhes deve ser concedido
êsse direito como medida de reparação de uma
flagrante injustiça, qual seja a de ser acessível êsse
direito aos estudantes do ginasial secundário que o
tiverem concluído, muito embora nêsse curso não
tenham estudado as disciplinas técnicas e a
recíproca não ser concedida aos estudantes do
curso básico comercial, aos quais apenas falta o
estudo de "latim", que não têm êsse direito, se
pretenderem matrícula no 2º ciclo dos cursos
clássico ou científico, em estabelecimento oficial ou
equiparado.
No entretanto, tal curso, no nível do 1º ciclo, é
o curso ginasial, constante da vigente legislação do
ensino secundário.
O Ensino Comercial está compreendido no
setor do ensino de 2º gráu, abrangendo dois ciclos.
Articula-se com o curso ginasial (1º ciclo do
ensino secundário) e com o curso normal do 1º ciclo.
A
conclusão,
tanto
de
um
como
de
outro,
habilitará
ao
ingresso
em
qualquer dos cursos do 2º ciclo, e, com
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o ensino superior, pelo direito que é atribuído,
aos que concluirem qualquer dos cursos comerciais
técnicos, de ingressar em curso de ensino
superior relacionado com os estudos de 2º
ciclo concluídos, porque seus currículos constituídos
não sòmente de disciplinas de cultura técnica,
mas também de disciplinas de cultura geral,
que completam a formação intelectual da
personalidade do adolescente, e serem nêles
obrigatórias as práticas educativas que concorrem
para a formação da personalidade física e moral dos
estudantes.
Porém, tôda essa articulação, na prática,
falha pela falta da flexibilidade necessária aos
cursos reconhecidos, mas, só por lei nova poderá
ser
concedida,
apesar
de
reconhecida
implicitamente.
A prática tem demonstrado, e os estudantes
a vêm sentindo e verificando, que alunos dos
cursos comerciais do 1º e 2º ciclo e até do
superior, notando que seu pendor é para outros
cursos, como o clássico, científico e o superior,
(nº III do artigo 10 do Decreto-lei nº 6.141,
de 28 de dezembro de 1943), em virtude dessa
falta de flexibilidade entre os cursos reconhecidos,
ao pretenderem sua matrícula nesses cursos,
estão obrigados a revalidarem êsses exames
já
feitos
regularmente,
como
alunos
do
artigo 91, em estabelecimentos similares ao
Pedro II.
Sôbre a conveniência de "serem baixadas
medidas visando a equiparação do curso
comercial básico ao curso ginasial, 1º ciclo,
possibilitando, assim, a única via de acesso aos
cursos médios e superiores" foi ouvido o
Senhor Ministro da Educação e Saúde, que
pelo Oficio nº 7775, de 30 de setembro
findo, transmite as informações pedidas e
prestadas pela Diretoria do Ensino Comercial,
a qual se declara absolutamente favorável à
expedição da medida "pleiteada, por benéfica,
conveniente, necessária e capaz de corrigir êrros
velhos e injustificàvelmente perpetuados na época
presente".
Mas, repetindo, só por lei nova se poderá
estabelecer essa flexibilidade entre os cursos
reconhecidos, corrigindo-se, assim, a injustiça
que se atribuiu aos estudantes do ensino
comercial do 1º e 2º ciclos e superior, por isso,
tneho a honra de apresentar o seguinte projeto
de lei:

PROJETO
Dispõe sôbre a articulação entre os vários
cursos do ensino médio, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Aos estudantes que concluirem curso de
primeiro ciclo do ensino comercial, industrial e agrícola,
de acôrdo com a legislação vigente, fica assegurado o
direito de se matricularem nos cursos clássico ou
científico previstos pelo Decreto-lei nº 4.244, de 9 de
abril de 1942, desde que prestem exames das
disciplinas não estudadas naqueles cursos e que
integram o primeiro ciclo do curso secundário.
Parágrafo único. Os exames a que se refere o
presente
artigo
serão
efetuados
nos
estabelecimentos de ensino secundário federais,
equiparados ou reconhecidos.
Art. 2º Aos diplomados pelos cursos comerciais
técnicos, nos têrmos do Decreto-lei nº 6.141, de 28 de
dezembro de 1943, e de acôrdo com a legislação
federal anterior, será permitida a matrícula nos cursos
superiores, desde que provem, em exames
vestibulraes, possuir o nível de conhecimentos
indispensáveis à realização dos aludidos estudos.
Art. 3º O Ministério da Educação e Saúde
baixará dentro de 60 dias as isnstruções
necessárias ao processamento dos exames de que
trata esta lei.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
E' êste o meu parecer.
Sala das Comissões, em 25 de outubro de
1948. – Flávio Guimarães, Presidente. – Francisco
Gallotti, Relator. – Cicero de Vasconcelos – Aloysio
de Carvalho. – Evandro Vianna.
PARECER
Nº 1.231, de 1948
Da Comissão de Viação e Obras Públicas,
sôbre a emenda o Projeto de Lei da Câmara nº 322;
de 1948.
Relator Sr. Ribeiro Gonçalves.
O projeto nº 322 de 1948, da Câmara
dos Deputados, autoriza a abertura do crédito
de
Cr$
8.000.000,00,
pelo
Ministério
da
Viação e Obras, destinando Cr$ 5.000.000,00
à construção de uma rodovia entre Alcindo
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Guanabara e Teresópolis e Cr$ 2.000.000,00 ao
trecho ligado à estrada Niterói-Friburgo, nas
proximidades de Cachoeira de Macabú, até o trecho
de Alcindo Guanabara Teresópolis. Ambas as
ligações atravessam região muito rica, cujos terrenos
terão de ser ainda mais valorizados com a execução
das obras a que se refere o projeto. Mas, nenhuma
delas se integra, presentemente, no plano rodoviário
nacional. E se a primeira é objeto de estudos do D.
N. E. R. para o fim de abrir nova saída à Rio-Bahia
entre Pôrto Novo do Cunhá e Rio de Janeiro, a
segunda é puramente regional. Ademais, é preciso
não esquecer que Friburgo e Teresópolis, servidas
por vias férreas, já se ligam entre si e ao Rio e
Niterói
por
rodovia,
embora
com
maior
desenvolvimento.
Contudo, não se pode negar a conveniência
do projeto.
Por outro lado, é evidente a vantagem da
medida constante da emenda. A estrada ParnaíbaEsperantina, no Piauí, não se inclui, também até o
presente, no Plano Rodoviário Nacional. Mas,
atravessa zona de ricos extensos babaçuais. Foi
atacada com o auxílio americano, decorrente dos
Acôrdos de Washington. Denunciado o convênio, os
trabalhos tiveram de ser suspensos, restando a
concluir o trecho entre Rosário e Esperantina. Há a
observar, além disso, que nessa parte do território
piauiense não se conta com outro qualquer meio de
transporte, senão o caminho de tropeiros ou
precárias trilhas carroçáveis. Justifica-se, pois, a
concessão do crédito consignado para terminar a
estrada. E não parece necessário que a emenda
passe a constituir projeto em separado, por isso que,
em se tratando de autorização para abertura de
crédito, a mesma lei poderá fazê-lo em relação a
trabalhos em um, dois, ou mais Estados.
Sala das Comissões, em 26 de outubro de
1948. – Henrique de Novaes, Presidente. –
Ribeiro Gonçalves, Relator. – Euclydes Vieira.
– Ernesto Dorneles, com a ressalva de que a
emenda constitua projeto em separado. – Francisco
Gallotti, de acôrdo com o voto do Senador Ernesto
Dornelles.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Acham-se
em
pauta
para
receber
emendas
perante
a
Mesa
nas
duas

próximas sessões os projetos de leis da Câmara
números 420 – 429 – 430 – 431 – 432 – 433 – 434 e
435, todos de 1948.
Vai ser lido um requerimento que se acha
sôbre a Mesa.
E' lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 169, de 1948
Requeremos que conste de ata um voto de
congratulações com o Govêrno, o Povo e as Fôrças
Armadas do Brasil, pela passagem da data de 29 de
outubro, que, marcando o início de uma nova fase na
vida política brasileira, possibilitou a imediata
manifestação em pleito livre de tôdas as correntes de
opinião e reconduziu, assim, a Nação à legalidade
constitucional.
Sala das Sessões, em. 27 de outubro de 1948.
– Ivo D'Aquino. – Ferreira de Souza. – José Americo.
– Arthur Santos. – Victorino Freire. – Attilio Vivacqua.
– Filinto Miülier. – Lucio Corrêa. – Vergniaud
Wanderley. – Olavo Oliveira. – Waldemar Pedrosa. –
Hamilton Nogueira. – Alvaro Adolpho. – Henrique de
Novaes. – Augusto Meira. – Andrade Ramos. –
Levindo Coelho. – Georgino Avelino. – Rodolpho
Miranda. – Pinto Aleixo. – Camilo Mercio. – Euclydes
Vieira. – Alfredo Neves – Vespasiano Martins. –
Adalberto Ribeiro. – Joaquim Pires. – Dario Cardoso.
– Sá Tinoco. – Santos Neves.
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o art.
132 do Regimento, estando assinado pela maioria da
Comissão de Constituição e Justiça o requerimento
que acaba de ser lido, é dispensável sua remessa a
êsse órgão. O requerimento será incluído na Ordem
do Dia da sessão de amanhã, conforme dispõe a
parte final do artigo citado.
Acha-se sôbre a Mesa requerimento de
urgência, que deve ser submetido à votação, por ter
decorrido o prazo regimental. E' o de número 166,
cujo avulso foi distribuído, e pede urgência para o
projeto da Câmara dos Deputados que declara
feriado nacional o dia 29 de utubro.
Vou submetê-lo ao voto da Casa, visto que
independe de discussão.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados (Pausa).
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E' aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 166, de 1948
Nos têrmos dos arts. 157 e 158 do Regimento,
requeremos urgência para a discussão e votação do
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados número
431, que declara feriado nacional o dia 29 de outubro
de 1948.
Sala das Sessões, em 25 de outubro de 1948.
– Ivo D'Aquino. – Ferreira de Souza. – Sá Tinoco. –
Alfredo Neves. – Waldemar Pedrosa. – Georgino
Avelino. – Dario Cardoso. – Andrade Ramos. –
Novaes Filho. – Henrique de Novaes. – José
Americo. – Hamilton Nogueira. – Adalberto Ribeiro. –
Joaquim Pires. – Olavo Oliveira. – Evandro Vianna. –
Plínio Pompeu. – Roberto Glasser. – Durval Cruz.
O SR. PRESIDENTE: – A proposição a que se
refere o requerimento que acaba de ser votado será
submetida ao plenário na Ordem do Dia.
Tem a palavra o Sr. Senador Ernesto
Dornelles, primeiro orador inscrito.
O SR. ERNESTO DORNELES: – Sr.
Presidente, nada mais natural e compreensível do
que os esforços ostensivamente dispendidos pelos
poderes públicos, no sentido de emprestar
solidariedade oficial à exaltação de uma data que,
segundo a acuidade política dos atuais dirigentes da
Nação, além de assinalar o retôrno do País à ordem
constitucional, se mostra oportuna para evidenciar de
como um govêrno verdadeiramente democrático,
sabe identificar-se com os anseios populares.
Mas essas comemorações correrão o risco de
resultados contraproducentes, se não se reflètirem
na espontaneidade de um movimento de opinião, o
fizerem surgir, em consequência, a desconfiança de
que planos inconfessáveis se processam, sob o
pretexto de defesa do regime, mas de fato
ameaçadoras de sua estabilidade. E se, ao lado das
atitudes sinceras e honestas, vierem elas reviver os
mesmos defeitos, as mesmas abdicações e os
mesmos incondicionalismos que no passado tanto
deturparam e envileceram a democracia no Brasil.
Foram êsses desvirtuamentos que nos levaram às
grandes crises, cujos efeitos tantos deploram, mas
cujas causas não sabem ou não querem combater.

O que é inegável é que o movimento de
29 de outubro teve por motivo declarado a dúvida
de que não se realizariam as eleições no dia
já prefixado em lei, e então bem próximo.
E essa duvida, a meu ver, generalizara-se pelos
artifícios e equívocos de uma campanha política,
mais de fundo conspiratório que de pregação de
idéias.
Na confusão do ambiente criado, as
Fôrças Armadas, apesar de insofismàveimente
responsáveis pela implantação e vigência do
regime que estava a findar, atendendo à voz de
comando de seus chefes, foram levadas a
depor o govêrno com o qual viviam identificadas.
Sentindo bem qual a repercussão popular de
seu gesto, com dignidade exemplar, permaneceram,
acima das paixões e também das incompreensões,
a fim de fiéis à palavra empenhada, assegurarem
a manifestação soberana do povo, em eleições
livres e insuspeitas. E êsses propósitos foram
confirmados pela atitude inflexível que souberam
manter. O Brasil lhes deve o ambiente de liberdade e
segurança que a Nação estava a exigir no pleito
eleitoral.
Por votação altamente significativa, o que
ficou demonstrado à evidência, ao contrário
do que afirmavam e afirmam os adversários do
Estado Novo, é que as Fôrças Armadas, procedendo
como procederam de 1937 a 1945, não haviam agido
passivamente, indiferentes aos sentimentos da alma
popular e aos altos interêsses do Brasil.
A manifestação do povo a 2 de dezembro, foilhes, assim, altamente honrosa e confortadora. Só
por cálculos políticos, essa verdade poderá ser
negada.
A 29 de outubro as Fôrçar Armadas calaram
sentimentos
íntimos,
sobrepuseram-se
e
antecederam-se ao "veredictum" popular, para evitar
à Nação males que seus chefes sabiam iminentes.
A 2 de dezembro asseguraram urnas livres,
dando ao resultado do pleito, legitimidade inconteste.
Assim compreendendo a atuação das
gloriosas Fôrças Armadas do Brasil, ninguém lhes
poderá regatear as homenagens que merecem.
Mas para comemorar-se o retôrno do
País à ordem constitucional, isolada de 2 de
dezembro, e também de 18 de setembro, a data
de 29 de outubro poderá ter outras interpreta-
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ções que merecem ser analisadas. E' o que vou
fazer, por um imperativo de consciência, por
patriotismo e por fidelidade, tal como a compreendo,
ao regime instituído pela Carta de 18 de setembro.
Segundo
depoimentos
que
me
são
insuspeitos, confirmados já, através de comentários
da imprensa, é pensamento do honrado Sr.
Presidente da República dar a essas comemorações
sentido de definições políticas, de um divisor do
águas, de um balanço das fôrças, com que poderá
contar, para lançamento de candidatura do Catete à
futura sucessão.
O SR. GEORGINO AVELINO: – E'
interpretação do nobre orador.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Se eu
interpretasse os fatos da mesma forma que V. Ex.ª ,
não haveria necessidade de estar falando.
O SR. GEORGINO AVELINO: – V. Ex.ª está
dando à sua interpretação um sentido de ordem
geral.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Está claro.
Quando V. Ex.ª , falar, dará então a sua pessoal
interpretação.
Não vejo, Sr. Presidente, com o sistema
eleitoral de hoje, maior inconveniente em que o
honrado Presidente Eurico Gaspar Dutra venha a ter
suas preferências, pois, nos Estados Unidos, o
.próprio ocupante da Casa Branca concorre a pleitos.
O injustificável, no nosso caso, é a maneira
premeditada e dirigida pela qual foi quebrada a
autoridade dos grandes partidos nacionais, e
comprometida sua unidade, como primeiro passo
para concretizar-se o plano ora em via de execução,
do qual faz parte intrínseca o torpedeamento
antecipado de candidatura nitidamente pessedista.
O SR. IVO D'AQUINO: – Até agora não houve
qualquer manifestação do Sr. Presidente da
República no sentido de preferência por qualquer
candidatura. Em tôdas as questões de ordem
política, S. Ex.ª se têm sempre mantido acima dos
partidos. A forma por que V. Ex.ª está interpretando
a ação do Govêrno parece não corresponder, na
realidade, à orientação que esse mesmo Govêrno
tem tido em face das lutas políticas e diante de todos
os partidos.
O SR, ERNESTO DORNELLES: – Não desejo citar
casos particulares que confirmam a tese que estou de-

fendendo, mas é êsse o meu ponto de vista. Estou
interpretando acontecimentos e não palavras
porventura, pronunciadas por S. Ex.ª o Senhor
Presidente da República.
O SR. GEORGINO AVELINO: – V. Excelência
está atribuindo aos acontecimentos interpretação
política. Já não é mais uma interpretação de V. Ex.ª,
de vez que está deferindo ao Chefe do Executivo a
interpretação dos fatos da maneira por que os
enunciou.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Isto
porque, segundo nosso regime, nêle se encarna a
responsabilidade
da
orientação
da
política
nacional.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O nobre orador
permita um aparte? (Assentimento do orador) –
Estou acompanhando o discurso de V. Ex.ª com tôda
atenção. Julga V. Ex.ª as comemorações do 29 de
outubro como um torpedeamento antecipado da
candidatura pessedista? V. Ex.ª seria profundamente
injusto com o Senhor Presidente da República, se
julgasse assim.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Estimo que
V. Ex.ª tenha inteira razão.
O SR. VICTORINO FREIRE: – E' um juízo de
V. Ex.ª.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – E' uma
interpretação pessoal. Estimo que esteja errado e
tenha razão o meu nobre companheiro de Casa. Não
seria, porém, sincero, se não trouxesse aqui o meu
pensamento pessoal a respeito...
O SR. VICTORINO FREIRE: – E' um direito
que assiste a V. Ex.ª.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – ... da
interpretação dos fatos políticos, como adiante
exporei. Farei justiça às intenções do Sr. Presidente
da República.
E êrro mais grave e sério – parece-me – é o
visível intuito de criar-se nova questão militar com o
objetivo indefensável de, pela ameaça, afastar
candidatos, procurando-se fazer de nossas Forças
Armadas instrumento dessa política de tão cega
compreensão.
Se, porventura, houvesse de fato, por motivos
superiores e patrióticos, alguma candidatura a evitar,
seria o caso da solução eminentemente política, através
de entendimento entre os partidos, nos limites das normas
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democráticas e, jamais pela quebra da mística da
soberania popular, tão enfàticamente proclamada em
nossos dias.
De outro modo, depois da intervenção da
fôrça, quem poderá marcar o limite da violação da
ordem constitucional? Não seria essa, por acaso,
mais atingida que o próprio candidato visado?
Infelizmente, a julgar pelas aparências, já
avançamos demais. Resta saber se caminhamos
para outro 10 de novembro, com novo chefe, ou para
outro 29 de outubro.
Em todo caso, talvez seja ainda útil repetir,
nesta oportunidade, alguns trechos da proclamação
dirigida ao Exército, pelo General Góis Monteiro,
então Ministro da Guerra, antes das eleições de
1934;
"Na verdade, o faciosismo político é o pior, o
mais perigoso e pérfido inimigo das fôrças
armadas. Num país que vive encerrado em
estreitas e invencíveis contingências geográficas e
históricas como o nosso, entre os quais avulta a
escassez de recursos econômicos e culturais – o
Exército é sempre o alvo preferido pelas correntes
que se entrechocam, muitas vêzes com extrema
violência, na disputa das posições e na defesa dos
interêsses os mais antagônicos, que nem sempre
coincidem com a expressão dos interêsses
nacionais".
"O passado nos rememora larga experiência e
graves provações. Nem sempre, naqueles que se
dizem nossos amigos, encontramos os que nos
fazem bem.
São, em regra, os inimigos mais encarniçados,
os que nos procuram dividir, perturbando nossa
existência. Eles nos rondam e intrigam a todos os
instantes".
"Reivindico para o Exército o direito de decidir
dos seus próprios negócios, sem interferências
estranhas".
Então, pergunto: Será estranha a interferência
de político fardado? E' o que os acontecimentos,
mais do que as palavras, nos irão dizer.
Dentro do plano arquitetado, com o objetivo de
definir tendências políticas, empresta-se também,
através
de
depoimentos
insistentes,
às
comemorações de 29 de outubro o significado

do repúdio a um regime dito ignóbil e totalitário, e ao
qual, em ato público, de contrição e arrependimento
devem abjurar os que o apoiaram e serviram, para que
duvidosa não seja sua solidariedade ao honrado Senhor
Presidente da República, e para que os detentores de
cargos de confiança não venham a desmerecê-la.
E os que assim se manifestam, não ocultando
o dirigismo a que obedecem; são os mesmos que
isentam de responsabilidade com o Estado Novo, os
detentores da fôrça, os chefes militares, e aquêle
que hoje está no poder, e só por isso, o honrado
Presidente Eurico Gaspar Dutra.
Embora essa conduta lhes tire tôda autoridade
para julgar ou agredir a quem quer que seja, não se
pode negar traduza essa última interpretação o
verdadeiro e, aliás, lógico sentido dos festejos
comemorativos do golpe militar de 29 de outubro,
máu grado os disfarces e as insinceridades que
mais os tornam suspeitos.
O regime constituído no Brasil em 1937, em
hora de grave crise nacional e mundial, deixou, é
certo, de parte, a formulação dos regimes
representativos, mas não se poderá, de bóa fé,
confundi-lo com totalitarismo.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Nêsse ponto
permita-me V. Ex.ª que, desde logo, lance meu mais
veemente protesto.
O SR. ERNESTO DORNELES: – V. Ex.ª julga
o regime de 10 de novembro de 1937 totalitário?
O SR. ARTHUR SANTOS: – Um regime
positivamente ditatorial, na sua forma mais abjeta;
regime unipessoal do um ditador, embora sob a
máscara constitucional.
O SR. ERNESTO DORNELES: – Não falei em
regime ditatorial, mas, em regime totalitário.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Todo regime
totalitário é ditatorial.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A própria
Carta de 1937 é de cunho acentuadamente
totalitário, com tendência, talvez frustra, para
racionalizar a própria ditadura.
O SR. ERNESTO DORNELES: – No
desenvolvimento do meu discurso V. Ex.ª terá
oportunidade de observar a quem se referem,
igualmente, os apartes.
Regime
forte,
de
concentração
de
poderes,
auscultou
sempre
os
interês-
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ses coletivos, através de entidades econômicas e
agremiações de classe. Procurou resolver e
encaminhar problemas vitais para o País, quer de
ordem econômica, quer de ordem social, e muito
principalmente os da defesa nacional. O seu
intervencionismo consistiu apenas em deixar de ser,
sob alguns aspectos, o Estado neutro, para fazer-se,
êle mesmo, portador e executor de um ideal de
reformas sociais, não muito do agrado de uma
minoria privilegiada, que por se ter apossado dos
meios de produção, julga-se dona do trabalho
humano; nem daqueles que procuram, por cálculo,
confundir a liberdade dos negócios organizados para
o lucro com a democracia, com o bem do povo.
Nos regimes totalitários, o Estado monopoliza
tudo, absorvendo o indivíduo espiritual e
econômicamente, segundo padrões uniformizadores
de cultura e convivência social.
Como poderia ser totalitário o regime de 37,
quando na sua vigência, com excxeção de dois, é
que todos os generais participantes do golpe de 29
de outubro foram promovidos a êsse pôsto por
escôlha do Presidente da República?
E não estarão nas mesmas condições os
componentes do poder judiciário, inclusive o
Presidente de sua mais alta Côrte?
E nas universidades e nas escolas não
pontificavam seus maiores adversários?
Mesmo auxiliares diretos do Governo passado,
inclusive Ministros, não têm dado exuberantes
provas, de jamais terem sido solidários com as idéias
do Estado Novo?
O que é real, portanto, o que é positivo, o que
é indiscutível, é que, quem serviu àquele regime, o
fez
expontâneamente
sem
compromissos
ideológicos, sem abdicação de convicções pessoais.
E assim se mantiveram nos cargos de confiança por
vontade própria, sem perder a liberdade para as
atitudes que posteriormente, se julgaram com o
direito de assumir.
A defesa que faço do Estado Novo não implica
seja eu adpeto de sua restauração. Muito ao contrário.
Instituído por imperativo de um momento histórico, e em
circunstâncias muito especiais, transformou-se admitase em uma ditadura de guerra. Com seus acêrtos e
seus êrros, e tendo grande saldo a seu favor,
desempenhou seu papel, no meio de tantas dificuldades

que hoje não mais existem. E' uma página do
passado.
O que não compreendo, não aceito e repilo é
que, restaurada a ordem constitucional no País, se
procure sob pretexto de defesa do regime, ao invés
da pacificação de espíritos, agravar antagonismos
entre brasileiros, criando-se situações equívocas, até
mesmo para representantes da Nação, fiéis ao
programa de um partido como o P. S. D., e fiéis à
palavra empenhada perante o povo, em campanha
eleitoral, ao solicitar-lhe o voto.
Se no Catete estivesse o honrado Brigadeiro
Eduardo Gomes, nada mais respeitável que cultuar o
29 de outubro como data de júbilo cívico.
O SR. ISMAR DE GÓES: – V. Excelência
permite um aparte? (Assentimento do orador) – V.
Ex.ª há de estranhar, como eu, que só depois de 3
anos se dê a essa comemoração o vulto que ora se
lhe pretende emprestar. Por que não se fez o mesmo
em 1946 e 1947? Talvez porque se aproxima a
época da sucessão presidencial.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – V. Ex.ª tem
razão. Estou justamente interpretando essa
comemoração como acontecimento político e não
como homenagem às Fôrças Armadas, o que seria
justo.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Estou de acôrdo
com V. Ex.ª.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Mas, ainda
assim, não se compreenderia a intenção de humilhar
o adversário, por simples divergência de idéias.
O ilustre candidato da U. D. N., por sua
formação moral, saberia respeitar a dignidade dos
que o combateram. Vitorioso, seria tão digno e nobre
como o foi na derrota, que, para S. Ex.ª, não para o
seu partido, está-se transformando numa grande
vitória.
Mas o nosso caso é outro e muito outro. Na
campanha eleitoral de 1945, o meu partido, o P. S.
D., e o seu candidato à Presidência da República, o
honrado General Eurico Gaspar Dutra, prometeram
ao eleitorado na ordem constitucional a ser
instaurada, a continuação da obra do Estado Novo
que um e outro enalteceram.
A nós coube a vitória. Em nome de que
princípio insiste S. Ex.ª em dividir a principal fôrça
que o elegeu, em duas fações: a dos que renegam e
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a dos que não renegam aquilo que S. Ex.ª mesmo
defendeu como candidato?
Se houve divergências posteriores com o Sr.
Getúlio Vargas, é assunto diferente, e não nos isenta
de responsabilidade e compromissos a que
possamos fugir sem nos negarmos a nós mesmos.
Do que se trata, agora, é da consolidação do
novo regime. Mas essa consolidação depende pouco
do que se negue aos outros, e mais do que se afirme
e se realize para o bem comum. Dependerá
igualmente, da confiança a que os homens públicos
se impuserem, pela sinceridade e coerência de suas
atitudes.
Não nego as inatacáveis virtudes pessoais do
honrado Presidente General Eurico Gaspar Dutra, a
cujo patriotismo faço justiça, e de cujas nobres
intenções não tenho dúvidas.
Julgo, no entanto, que S. Ex.ª vem cometendo
grave êrro político e não estaria eu agindo com
lealdades, calasse o meu ponto de vista. S. Ex.ª
dividiu para reinar, sem medir os aspectos negativos
da sua orientação.
Sua obra política pode ser definida pelo
aniquilamento dos grandes partidos nacionais, pela
preferência às dedicações pessoais, pela volta aos
ardilosos processos, e à atmosfera de conciliábulos
de antes de 1930.
Com suas visitas ao Catete alcançou o Sr.
Otávio Mangabeira o que não conseguira no pleito
de 2 de dezembro.
Desempenhando
papel
por
demais
contraditório com o seu passado, estará concorrendo
para prestigiar o regime, o grande Ministro da Guerra
do Sr. Getúlio Vargas, um dos signatários da Carta
de 10 de novembro, o condestável do Estado
Novo?
Sr. Presidente, voltemos, um pouco ao
passado. Em fins de 1933, indo ao Estado de Minas
Gerais, a fim de assistir ao encerramento de
manobras que se realizariam na Capital do Estado,
S. Ex.ª, o então Ministro da Guerra, acompanhado
do Chefe do Estado Maior e de Oficiais Generais,
entre os quais o General Góes Monteiro, teve
oportunidade de pronunciar discurso do qual
destaquei os seguintes trechos:
Visita do Ministro da Guerra, Chefe do Estado
Maior e Oficiais Generais, a Minas Gerais, em 1938.
Discurso do Ministro da Guerra no Palácio do
Govêrno.

"Dessas e doutras afinidades, tem resultado
uma perfeita harmonia de idéias e de ação entre
Minas e o Exército, sempre que, em situação de
incertezas, o futuro da Pátria exige o seu
pronunciamento e a sua mútua cooperação.
Está na lembrança comum a situação do Brasil
há mais de um ano. Um dia chegou o momento de
tocar a reunir para as consciências animadas do
sentimento sincero de bem servir à Pátria.
Mobilizaram-se
tôdas
as
energias,
Concentraram-se todos os esforços, que tinham o
denominador comum de espontâneo devotamento à
Pátria. Era preciso, realmente, restituir o Brasil a si
mesmo. E, sob a orientação firme e decisiva do
Presidente Getúlio Vargas, surgiu o Estado Novo,
reclamado e aceito por tôda a Nação como oportuna
e verdadeira fôrmula de salvação nacional.
E' real e inegável que, para o advento do novo
regime, houve uma convergência geral e espontânea
de vontade e de ação. Mas, não é menos verdade
que sem Minas e sem o Exército não se teria
efetivado o Estado Novo e com êle a Constituição de
10 de novembro.
Não é digno de soldados fugir às
responsabilidades. E' muito ao contrário: delas
devem-se ufanar quando assumidas com a firme e
desasombrada convicção de um dever impôsto pelos
destinos da Pátria, e, principalmente, se, depois, a
experiência lhes veio dar razão.
10 DE NOVEMBRO DE 1937
Como a essa data se referiu General Dutra, a 10 de
novembro de 1938
"Todo o Brasil sente que inaugurou uma nova
era, era de trabalho e de ordem, de realizações e de
brasilidade, com o advento da Constituição de 10 de
novembro, cuja intangibilidade cumpre a todos nós
assegurar com a mesma lealdade, energia, decisão
e desprendimento com que em início a prestigiamos
e garantimos".
Manobras da 3ª Região Militar. – Rio Grande do Sul,
1940 – Palavras do Ministro da Guerra, General
Eurico Gaspar Dutra
"Em que pese, todavia, o aperfeiçoamento
dos quadros e a fase de preparação que
foi previdente e meticulosa, essas mano-
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bras só se tornaram possíveis em consequência da
ordem absoluta, que, com o advento do Estado
Novo, vem reinando em todo o País, tendo assim
permitido que a instrução se houvesse processada
sem sobressaltos e interrupções á normalidade, o
que já se tornára habitual em nosso país, quando o
Exército era obrigado a sofrer à revelia, todos os
reflexos agitações provocados por uma estreita
política partidária.
O advento do Estado Novo, Sr. Presidente da
República, veio criar êsse clima propício ao
rearmamento e ao adextramento do Exército, e êste, ao
defendê-lo garantíllo, realiza uma obra de defesa
própria, certo de que assim, na paz e no trabalho, está
fundamentando o construindo a prosperidade da Pátria".
A viagem do Ministro da Guerra, a Pernambuco, em
companhia do General Góes Monteiro, Coronel
Canrobert Pereira da Costa e Oficiais de gabinete
(1940).
Trecho do discurso do General Dutra, no almôço que
lhe foi oferecido pela guarnição do Recife, no Quartel
do 21º B.C.
"A 7ª Região Militar, como as outras duas
irmãs perfeitamente integralizadas na doutrina do
Estado Novo, age no mesmo rumo do Interventor
Federal, em cujos braços vigorosos encontrou o
regime amparo eficaz na memoravel jornada de 10
de novembro de 1937".
"Continuai na mesma senda patriótica que
vindes trilhando, tangendo, com a vossa crença viva de
um patriotismo sadio, a tropa que comandais, para que
ela seja o espelho de tudo quanto de grande e nobre
deseja, para a nossa gente e para nossa terra, o Dr.
Getúlio Vargas, timoneiro decidido da política nacional".
A viagem do Ministro da Guerra ao Norte, em
companhia do General Góes Monteiro, Coronel
Canrobert Pereira da Costa e oficiais de gabinete
No Palácio do Govêrno. Palavras do Ministro

da ameaça de desintegração interna, se
possibilitaram no Brasil as condições necessárias ao
preparo e ao aparelhamento material de nossas
Fôrças Armadas, antes de esperar que a onda
devastadora esfacelasse a nacionalidade, V. Ex.ª,
Sr. Dr. Agamemnon Magalhães, foi um dos homens
públicos que, nas horas incertas, não descreu da
salvação nacional e se fêz credor do reconhecimento
da Nação e do Exército, pelo qual me orgulho de lhe
estar transmitindo os têrmos de um julgamento que o
futuro confirmará, porque o presente não lhe pode
regatear em todo o seu verdadeiro esplendor.
E' sem dúvida, mais vivo e energico o ritmo
dos nossos esforços, desde que, pela jornada
inesquecível de 10 de novembro de 1937, se instituiu
entre nós o Estado Novo. Sua criação foi um produto
da fase histórica em que vivemos, dominada pela
expansão nacionalista de grandes povos e pela
reconstrução deliberada e inteligente das nações
jovens, que se não deixam viver, mas querem viver.
Eis o nosso caso".
"O Govêrno Nacional, expressão dos anseios
profundos de todo o País, entrega-se corajosamente
à
obra
de
reconstrução
administrativa
e
fortalecimento político do Estado brasileiro. Como
soldados e, pois, como patriotas, empenhamo-nos,
fiéis à Nação, na obra de irrestrito apôio ao Governo
e às instituições, os quais estão operando, neste
instante dinâmico de sua vida, a felicidade dos
brasileiros e a grandeza do Brasil.
Tenho imensa alegria, senhores, em referir-me
à
ação
notável
do
eminente
interventor
pernambucano na obra de implantação e execução
do regime de 10 de novembro. Não se contetou S.
Ex.ª, porém, em colaborar com tanta eficácia no
advento do regime novo. Tem-se, ademais, servindo,
à frente dêste grande Estado, com superior
consciência dos deveres que o seu passado lhe
impunha e a necessidade nacional lhe exigia".
Entrevista concedida à imprensa, pelo General
Eurico Gaspar Dutra, Ministro da Guerra, e divulgada
pela "Agência Nacional" – 1940

"E se tão sômente nos três últimos anos, ao
empuxo dos acontecimentos trágicos do mundo e de

"Nesses
nossa

últimos
história,

o

cinquenta
Exército

anos
to-
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mou parte em dois movimentos importantes: o 15 de
Novembro e o 10 de Novembro. A proclamação da
República e a implantação do Estado Novo foram, em
grande parte, obra do Exército. Infelizmente,
proclamada a República, as Fôrças Armadas caíram
num estado de grande ineficiência, que chegou até à
renúncia material e moral. Os políticos, em geral, não
só lhe negavam os recursos indispensáveis ao
cumprimento da sua missão, como, no que diz respeito
ao Exército, procuravam dividi-lo por ódios partidários".
"Instalado o regime de 10 de Novembro, ao
contrário, o Exército vem evoluindo em todos os
setores, porque, acima de tudo êle foi colocado no seu
verdadeiro lugar. A transformação que o Estado Novo
imprimiu às fôrças de terra não se manifesta apenas
em seu equipamento, em seu aparelhamento, porque
atingiu o seu próprio espírito. A adaptação da
oficialidade brasileira ao seu verdadeiro papel é a mais
confortadora prova de que o Govêrno compreendeu os
verdadeiros anseios do Exército, e permitiu-lhe, afinal,
realizar s seus ideais de trabalho e patriotismo".
O EXÉRCITO E O ESTADO NOVO
Trechos do discurso pronunciado pelo Senhor
Ministro da Guerra no almoço oferecido ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, no
dia 10 de novembro de 1942, no novo edifício do
Ministério da Guerra.
"Transcorrido um ano, nesta mesma data
nacional, que já se tornou de maneira muito
expressiva, e com direitos adquiridos, uma
verdadeira data do Exército, V. Ex.ª inaugura a
exposição do Ministério da Guerra, onde se acha
representada a nossa atividade militar nos dez anos
de govêrno de V. Ex.ª.
Nos vários "Stands" da Exposição recéminaugurada, é exposta grande parte do que o
Exército produziu a partir de 1930, e, especialmente
e notadamente, no Estado Novo.
Entre os novos empreendimentos, em matéria
de engenharia militar – construção de quartéis,
fábricas, ferrovias, rodovias, escolas, hospitais,
enfermarias, depósitos, etc ..., espalhados por todo o
território nacional, dentre elas sobressaindo a nova Fá-

brica de Pólvora de Piquete e a nova Escola Militar,
em Resende, poude Vossa Excelência apreciará,
Senhor Presidente, avultando entre tudo o mais,
como se tornaram realidade as providências
tomadas pelo Govêrno, para que o Exército visse
resolvido um problema que há dezenas de anos
reclamava ser solucionado: a aquisição de material
bélico.
Não resta dúvida que é ao Estado Novo, e
particularmente a V. Ex.ª que se deve a solução de
tão grave e relevante assunto, em que pese a
dificuldade oposta pela situação financeira e a
Guerra na Europa.
E é assim, Sr. Presidente, que Vossa
Excelência e o Exército tem oportunidade de ver
comprovado, em empreendimentos os mais
imponentes e complexos, que, ano por ano, o Estado
Novo vai balisando o seu caminho, com grandiosos
marcos de pedra e cimento armado e cujos sinais
inconfundíveis tão bem exprimem a fecundidade de
seu trabalho e a alta significação do seu valor em
relação à defesa nacional".
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Ex.ª
um aparte? (Assentimento do orador) – Desejo
declarar a V. Ex.ª que o então Ministro da Guerra
dissera que o golpe de 29 de outubro teve por fim
evitar uma revolução, evitar a guerra civil.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Aliás, foi a
interpretação que dei no princípio de meu discurso –
as Classes Armadas atenderam ao chamamento de
seu
chefe,
conhecedor
dos
movimentos
ameaçadores da ordem pública.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Permite V. Ex.ª
um aparte? (Assentimento do orador) – Dou outro
sentido. Julgo que as Classes Armadas, no dia 29 de
outubro, interpretaram o anseio da opinião pública
brasileira de restaurar às instituições democráticas
no Brasil. De outra maneira, não constituiria o
movimento de 29 de Outubro elogio para o Exército.
Seria, apenas, quartelada ou movimento tendente a
evitar perturbações da ordem – o que não seria
honroso para o Exército. O 29 de Outubro teve o
sentido da integração do Exército com a Nação
brasileira, desejosa da reinplantação das instituições
democráticas no País.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito bem.
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Para evitar a
guerra civil.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – O único
dado positivo da manifestação da vontade nacional,
de que dispomos, são as eleições de 2 de dezembro.
Se o Exército deu o golpe de 29 de Outubro
únicamente para depor o Sr. Getúlio Vargas, estaria
provado em 2 de dezembro que deu golpe
impopular.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não percebo a
conclusão de V. Ex.ª Não está, absolutamente, em
harmonia com as suas premissas.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Se
tivéssemos perdido as eleições de 2 de dezembro...
O SR. ARTHUR SANTOS: – As eleições de 2
de Dezembro não tiveram fôrça de plebiscito no
sentido da manutenção do Estado Novo ou
reinplantação do Estado Democrático Brasileiro.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Foi o
encontro de fôrças que apoiavam o Estado Novo
contra as que não o apoiavam.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Em 2 de
dezembro houve apenas eleição para Presidente da
República, e não plebiscito em favor do Estado Novo
ou da reimplantação da democracia no Brasil.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – E' a
interpretação de V. Ex.ª.
O SR. RTHUR SANTOS: – A. interpretação de
V. Ex.ª foge à realidade 2 de Dezembro. Repito, não
foi plebiscito dos que apoiavam o Sr. Getúlio Vargas
contra os que o não apoiavam.
O SR. ISMAR DE GÓIS: – O golpe de 29 de
Outubro foi contra o Sr. Getúlio Vargas.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Perfeitamente.
Movimento para restauração das instituições
democráticas.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Não apoiado.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Respeito o
ponto de vista do nobre Senador Arthur Santos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Foi para
evitar um golpe contra as eleições.
O Exército assumira o compromisso de
eleições livres, visando à não continuação da
ditadura.
O SR. SALGADO FILHO: – Não haveria
continuação
de
ditadura.
Esta-

vam marcadas as eleições para Presidente da
República.
O SR. ISMAR DE GÓES: – O 29 de Outubro
obedeceu a contingências imprevisíveis.
O SR. SALGADO FILHO: – Na legislação
firmada pelo ditador, marcou-se o prazo para as
eleições, e foram elas realizadas no dia aprazado. As
eleições presidenciais estavam marcadas.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª não tem
razão. Se o Exército não desfechasse o golpe de 29
de Outubro, não haveria eleições.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Far-se-iam
as eleições...
O SR. SALGADO FILHO: – As eleições iam
ser realizadas.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – sem que a
opinião nacional se houvesse mobilizado, sem que o
exército houvesse interferido?
O SR. SALGADO FILHO: – E' ilação
problemática do nobre colega.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Como
problemática era a perturbação da ordem de 1937,
que deu lugar ao golpe de 10 de Novembro.
O SR. SALGADO FILHO: – A situação, então,
era outra.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: Não sei por quê.
O SR. SALGADO FILHO: – O Exército e as
fôrças Armadas estavam em outubro empenhadas
na realização das eleições.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Convencido da
não realização das eleições, o Exército deu o golpe.
O SR. SALGADO FILHO: – Convencido por
que?
O SR. ARTHUR SANTOS: – A Nação sabia
que não se realizariam as eleições.
O SR. SALGADO FILHO: – A Nação não
podia saber, porque as Fôrças Armadas estavam
empenhadas na realização das eleições.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Se tivessem
certeza da resolução do pleito, não teriam dado o
golpe. Deram-no, pela incerteza em que estavam.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª está
enganado.
O SR. ARTHUR SANTOS: – As premissas de
V. Ex ª impõem a conclusão a que cheguei. Se V.
Ex.ª diz que as Fôrças Armadas eram fiadoras da
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realização das eleições e deram o golpe, é porque se
convenceram de que não haveria eleições.
O SR. SALGADO FILHO: – O golpe não foi
dado pela falta de segurança das eleições, mas por
acontecimentos eventuais, desce mesmo dia,
completamente alheios ao pleito.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Foram
nomeações de autoridades pelo Senhor Getulio
Vargas, as quais teriam a seu cargo evitar as eleições.
O SR. GEORGINO AVELINO: – O Exército
deu o golpe para evitar a restauração da ditadura.
O SR. SALGADO FILHO: – Está presente o
nobre Senador Góes Monteiro, o ex-ministro da
Gurera que, com o seu companheiro da Aeronáutica,
estavam prontos a assinar um pacto no sentido da
realização dessas eleições.
O pacto só não foi assinado, porque o Sr.
Ministro da Marinha não o quis subscrever. Esta é a
verdade.
O SR. VITORINO FREIRE: – A verdade é que
sem o golpe de 29 de outubro não haveria eleições.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – A União
Democrática Nacional está hoje com o General
Dutra, mas àquele tempo S. Ex.ª elogiava o Estado
Novo.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A U. D. N. encara
as comemorações de 29 de outubro dentro de
princípio absolutamente lógico, como movimento que
permitiu a reimplantação das instituições livres no
Brasil. Êste, o sentido das comemorações da UDN.
O SR. ISMAR DE GÓES: – A lembrança é
tardia.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – V. Ex.ª,
grande democráta...
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não é tardia A
UDN é composta dos homens que lutaram desde
1837 contra o Estado Novo.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – está-se
mostrando totalitário: não admite opinião diversa da
sua.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Como totalitário?
Estou expondo o ponto de vista da UDN.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – O ponto de
vista de V. Ex.ª é sempre o verdadeiro ... Os outros
terão de ser falsos ...
O SR. ARTHUR SANTOS: – E' o ponto
de
vista
por
que
lutamos
desde
10

de novembro contra o regime totalitário.
O SR. GEORGINO AVELINO: – E' o ponto de
vista dos grandes Partidos políticos e não só da
UDN.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Sr.
Presidente. Nada mais estou fazendo do que repetir
elogios do General Dutra ao Estado Novo, a êsse
mesmo regimen que se pretende renegar, isentando
as responsabilidades do atual Presidente da
República.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Contra êle nos
insurgimos agora, como sempre o fizemos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sempre
negamos o regime ditatorial.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – V. Ex.ªs
hoje não negam ao General Dutra?
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não percebi o
contra-aparte de V. Ex.ª.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – VV. Ex.ªs
negam o Estado Novo, mas não negam o General
Dutra.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Sempre
negamos o Estado Novo, Agora, fazemos justiça ao
General Dutra pela contribuição que deu ao golpe de
29 de outubro. Apenas isto.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não
aceitamos absolutamente o apoio que emprestou ao
Estado Novo.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não podemos
desmerecer as figuras de Deodoro e de Floriano, só
porque prestaram serviços à Monarquia. A 15 de
novembro – não podemos negar – foram elementos
decisivos para implantação da República.
O SR. ERNESTO DORNELLES:– Vou
interromper a leitura que vinha fazendo para recorrer
a outra citação, que poderá esclarecer o assunto que
VV. Ex.ªs estão debatendo.
“E, para dar-vos apenas uma idéia, eu vos
diria que,, na história do Brasil, os grandes
movimentos não foram determinados nem pelas
urnas nem pelos partidos. A independência nasceu
da pressão, no alto sentido com que os inglêses o
usam, da pressão da opinião nacional nascente, e a
tal ponto feita e por tal maneira, que o próprio
príncipe português se transformou em imperador do
Brasil. Depois, a Abolição não foi obra
de
conquista
eleitoral:
foram
grandes
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figuras que se incorporaram à vontade do País; e,
quando as eleições tinham sido contrárias à
libertação dos escravos, graças a homens
exponenciais da aspiração profunda do povo, foi a
liberdade concedida contra a vontade das urnas e os
interêsses dos partidos. Foi respeitada, porém, a
opinião brasileira, porque a historia mostra que nós
necessitamos dêsses órgãos, devemos multiplicálos, aperfeiçoa-los, para que êles possam conhecer
as necessidades de tôdas as classes, todos os
indivíduos, por tôda parte. Mas naquele tempo,
quando não podíamos contar com elementos atuais,
o Brasil, sempre farto das dádivas divinas, encontrou
sempre homens que realizavam, pela inteligência e
pelo gênio, aquilo que, hoje nós queremos e
sabemos realizar pela organização, pela associação
e pela vontade comum dos brasileiros. A própria
República, meus senhores, não foi vitória eleitoral.
Republica-nos eram muito poucos. Foi a vontade do
povo, porque êle queria uma coisa profunda, que
estava na consciência brasileira, e que os partidos
não queriam conhecer: é que o Brasil não desejava
ser governado por um estrangeiro, ainda quando êle
fôsse a grande figura do Conde d'Eu.
E, assim como nesses passados, foi na
auscultação direta da opinião brasileira que fômos
procurar os, grandes lances decisivos da nossa
transformação política, hoje ainda não haverá quem
ponha em dúvida que o govêrno do Brasil, sem
urnas, sem eleições e sem partidos nesta hora,
quando assumiu a sua posição no concerto das
nações americanas e nas do mundo, consultou o
coração de cada um dos bons brasileiros. (Palmas
prolongadas. Muito bem.
E' que, meus Senhores, nós hoje temos meios
de cnhecer, por exemplo, a opinião de cada uma
das classes – das classes militares, que são o
fundamento da existência e da soberania do País;
das classes civis, dos servidores, que são a máquina
que move tôda a estrutura vital da Nação, e de tôdas
as outras classes, que se confundem nestas,

para formar a grande Pátria, a cujo sesviço nós
estamos. E, além disso, temos um homem cuja
prudência, cuja reflexão e cujos atributos, se
parecem com os daqueles grandes vultos que
cooperaram
e
participaram
das
grandes
transformações a que acabo de me referir, no curso
e nos anais da história brasileira. E tanto hoje
estamos apercebidos e na consciência plena e total
das necessidades do País e dos rumos que êle deve
seguir, que, nesta hora o Govêrno do Brasil não só
se preocupa com a atitude assumida, fiel aos seus
compromissos continentais em relação ao destino da
América e à sorte do mundo, como, para consultar o
interêsse fundamental dela, o País continua a
trabalhar como nos tempos da paz, para dar ao
Brasil aquilo de que o Brasil mais precisa, que é a
sua independência econômica, sem a qual a
independência política nada vale.
Esta é a primeira obra realizada pela nova
organização política do Brasil. Outrora, as posições e
os cargos eram ocupados ou exercidos através de
um processo, não de seleção ou de cooperação ou
solidariedade, mas de exclusão por êsse empenho a
que acaba de se referir, relembrando palavras de
José Veríssimo, o atual diretor do D. I. P. Hoje
qualquer brasileiro se sente com o direito igual ao de
qualquer outro brasileiro, a fim de atingi-los, de
participar e de governar o País. Esta é uma
conquista
democrática,
e
nela
reside
o
funcionamento das molas principais, básicas,
essenciais da democracia, porque não há
democracia, onde não há igualdade.
Outra das grandes conquistas do regime dentro
do qual estamos vivendo, é, sem dúvida nenhuma, a
pruminência da nação e dos seus poderes sôbre a
organização, dantes descentralizada, que dominava
por completo a vida de nosso país. Além dessa, uma
outra é fundamental, dentro da nossa organização; a
preeminência do poder executivo sôbre os demais
poderes, dando ao Chefe da Nação aquela autoridade
que a era atual está a impor a todos os chefes, mesmo
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nas mais caracterizadas democracias do mundo”.
Estas são palavras do Dr. Osvaldo Aranha.
Prossigo, Sr. Presidente, na leitura, do
discurso do Sr. Presidente Eurico Gaspar Dutra:
“Nessas magestosas realizações materiais há
tempo exigidas pelo Exército, o Estado Novo
encontra motivos os mais convincentes para atestar
o acerto e a oportunidade para sua implantação, em
momento histórico nitidamente percebido pela
penetrante visão de estadista de V. Ex.ª, a cujo lado
formou, sem hesitação, o Exército Nacional, animado
do desejo de poupar ao Brasil uma possível
revolução, superveniente de apaixonada campanha
presidencial; de colocar a revolução de 30, no seu
leito definitivo e, preponderantemente, de traçar a
nossa Pátria seus verdadeiros rumos históricos,
norteados pela consciência nacionalista e pela
realidade do Brasil e do mundo.
“Mas, acima dessas realizações, tão
fàcilmente sentidas na sua magnífica materialidade,
permito-me evocar outra, não menos importante, que
possibilitou aquelas, e que é apanágio do regime
patrióticamente implantado por V. Ex.ª, na data
histórica de 10 de novembro de 1937.
“Refiro-me à ambiência de ordem, e de
confiança na ordem, que então se criou no
advento da paz, que vem perdurando em todo o
Pais, permitindo a tranquilidade dos lares, o maior
rendimento do trabalho, o pleno desenvolvimento
das atividades civis. E, de modo especial, a
ausência da antiga e periódica agitação políticopartidária, tão nociva à vida dos quartéis, o que
permitiu ao Exército ver agora realizada
normalmente a sua instrução, evidenciada em sua
maior eficiência e grandeza nas grandes
manobrras do Rio Grande do Sul c do Vale do
Paraíba, para cuja maior brilho tanto ,concorreram
o estímulo e a honra da presença do Chefe de
Estado.
Não preciso fazer nenhum apêlo a V. Ex.ª, em
favor
dos
maiores
cuidados
do
Govêrno em pról da segurança nacional. Todo o

decênio governamental de V. Excelência, e que o Brasil
agora comemora como uma das décadas mais felizes
e operantes da vida nacional, tem sido um esfôrço
contínuo e apaixonado pela maior eficiência e prestígio
das fôças armadas do País.
“E' graças a essa mútua compreensão de V. Ex.ª
com o Exército, e do Exército com V. Excelência, que
resulta uma confiança inabalável na nossa atividade e
nos nossos destinos e a certeza de que podemos
trabalhar tranquilos, só preocupados com a nossa
profissão, pois Vossa Excelência, por maiores que
forem as dificuldades, saberá sempre, com inteligência
e energia, ressalvar a nossa Pátria de qualquer
situação que possa vir a perturbar o ritmo de trabalho e
de tranquilidade a que o Exército se habituou”.
O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os
tímpanos): – Peço licença para ponderar ao nobre
Senador já se achar esgotada a hora destinada ao
expediente.
O SR. VICTORINO FREIRE (Pela ordem): –
Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte a Casa
sôbre se concorda com a prorrogação, por 30
minutos, da hora do expediente, para que o nobre
Senador Ernesto Dorneles possa terminar suas
brilhantes considerações.
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador
Victorino Freire requer a prorrogação da hora do
expediente, por 30 minutos, para que o Sr. Senador
Ernesto Dorneles possa terminar seu discurso.
Os Srs. Senadores que a concedem queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está concedida.
Continua com a palavra o Senador Ernesto
Dorneles.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Muito
obrigado ao nobre Senador Victorino Freire, bem
como ao Senado. (lê):
“Mas, seja como fôr. V. Excelênca poderá
contar com o Exército Nacional, em qualquer
contigência a que formos conduzidos.
Tenho
a
grande
honra
de
levantar
a
minha
taça,
bebendo
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pela felicidade, pessoal de V. Excelência, pela
continuação de tôdas as prosperidades do Govêrno,
pelo prestígio cada vez maior do regime e pelo
engrandecimento da Pátria Brasileira".
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Ex.ª
um aparte?
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Com todo o
prazer.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O General
Dutra não fugiu à responsabilidade da participação
que teve no golpe de 10 de novembro, nem
tampouco da sua atitude em 29 de outubro. A prova
está no próprio discurso de Sua Excelência, lido pelo
nobre orador, de elogio ao Estado Novo.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Aliás, não
é êsse o sentido de minha declaração. O que quis
dizer foi que aquêles que atacam o Estado Novo,
procurando isentar os militares, não estão fazendo
obra de sinceridade.
O SR. GEORGINO AVELINO: – O equivoco
de V. Ex.ª reside no fato de querer estabelecer
antagonismo entre o Presidente Dutra e o Estado
Novo, antagonismo que não existe. A situação que
V. Ex.ª poderá encontrar agora é a apreciação do 29
de outubro, apreciação que V. Ex.ª também já iniciou
em equívoco, quando atribuiu ao Presidente da
República planos e outras coisas mais.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Uma das
interpretações às comemorações do 29 de outubro é
o sentimento de repúdio ao Estado Novo, e o meu
ponto de vista é que não se pode repudiá-lo,
querendo isentar da responsabilidade as classes
armadas.
Não pretendo provar que o Presidente Eurico
Gaspar Dutra foge, ou fugiu a essa responsabilidade.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A comemoração
é pelo regresso do País ao regime democrático.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Mas há
pessoas que, em declarações públicas, dizem que é
o repúdio ao regime passado. E é êsse ponto que
estou apreciando.
O SR. VITORINO FREIRE: – A comemoração
é pelo reingresso do País na ordem constitucional.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – E' contra
essa
declaração
que
estou
protestando.
E' contra o que costumam dizer por aí: o golpe
foi para acabar com o regime de senzala, re-

gime de escravaria, o que é aviltante e degradante
para aqueles que o serviram.
Não compreendo se pretenda lançar êsse
insulto sôbre alguns políticos e isentar os militares
que se solidarizaram com o Estado Novo.
Estou fazendo a citação para mostrar que o
General Dutra não fugiu, nem podia fugir a essa
responsabilidade. Não há, porém, coerência política,
isentando uns e culpando outros.
O SR. SALGADO FILHO: – O ponto de vista
de V. Ex.ª, sobretudo, tem o dom de focalizar
aspecto importante. E' que se o Sr. Brigadeiro
Eduardo Gomes e o partido que o apoiou podem
elogiar o 29 de outubro, como um golpe na Ditadura,
não se compreende que membros do P. S. D. –
partido criado pelo Sr. Getúlio Vargas, de que era o
presidente de honra, e, também, partido que foi
criado para sustentáculo da sua política – venham
elogiar o golpe...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não apoiado.
O Senador Getúlio Vargas não aceitou a presidência
do PSD.
O SR. SALGADO FILHO: – Êsse é o aspecto
que estou focalizando. Aqueles que colaboraram
com o Senador Getúlio Vargas e vêm elogiar o 29 de
outubro, porque derrubou S. Excelência do poder,
praticam uma incoerência que não se pode admitir.
E' um ludíbrio ao povo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não apoiado.
O Sr. Getúlio Vargas não aceitou a presidência do
Partido Social Democrático.
O SR. SALGADO FILHO: – Porque era
Presidente da República e entendia que não podia
ser presidente efetivo de partido. Mas foi nomeado
presidente de honra. E, se criou o PSD. para
apoiar a sua política, hoje êsse partido não pode
renegar aquela sua política sem praticar uma
incoerência e sem renegar o passado. Esta, a
verdade dos fatos.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O que não
ficou muito bem a S. Ex.ª foi ter sido eleito pelo P. S.
D. e ficar com o mandato do P. T. B.
O SR. SALGADO FILHO: – O Sr. Getúlio
Vargas foi quem deu prestígio ao Partido Social
Democrático.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Nessa ocasião
eu era do P. S. D. Dei os motivos por que saí.
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O SR. SALGADO FILHO: – Foi o Senhor
Getúlio Vargas quem cooperu para a eleição do
General Dutra. Sem seu apoio, S. Ex.ª não teria sido
eleito, mas, sim, o Brigadeiro Eduardo Gomes.
Focalizo êste aspecto para demonstrar a verdade
dos fatos.
O SR. ISMAR DE GÓES: – De minha parte,
pelo menos, não considero que o golpe de 29 de
outubro tenha sido contra o Sr. Getúlio Vargas.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Então contra
quem foi? Foi um golpe no ar, sem objetivo?
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Quero
esclarecer um ponto...
O SR. ISMAR DE GÓES: – O golpe teve lugar
porque o País podia ser levado a consequências
imprevisíveis, mas não contra o Sr. Getúlio Vargas.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Se não foi um
golpe no ar, talvez tenha sido entra o Brigadeiro
Eduardo Gomes...
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Não
assiste razão ao nobre Senador Victorino Freire ao
afirmar que o Sr. Getúlio Vargas passou para o
P.T.B. depois de eleito pelo P. S. D. Os dois partidos
fizeram-no candidato comum, e a solidariedade a
seu nome foi a bandeira levantada por ambos.
Na verdade, o P. S. D., como posteriormente o
P. T. B., fôram criados sob a inspiração de Getúlio
Vargas, mas sua ficha de registro só existiu no último.
Foi seu nome que proporcionou ao P. S. D.
riograndense
a
grande
vitória
de
1945.
Honestamente, não se poderá, negar que êle deu
muito mais ao Partido do que êste lhe deu.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª permite um
aparte? (Assentimento do orador) – O Senador
Getúlio Vargas foi o presidente eleito do Partido
Social Democrático. Posteriormente à Constituinte e
à elaboração da Constituição, foi que o Sr. Getúlio
Vargas, espontâneamente, deixou o Partido Social
Democrático.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – O P. S.
D. do Rio Grande do Sul, independentemente de
seu assentimento, o elegeu presidente. A direção
nacional do Partido, embora conhecedora
desta circunstância, procedeu da mesma
maneira. Em 1945, no Rio Grande, o Partido
Trabalhista estava em organização, e não to-

mou vulto, porque o P. S. D. já desfraldara como
bandeira, o nome de Getúlio Vargas.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª, no fundo,
está confirmando o que declarei, isto é, que não foi o
P. S. D. que afastou de si o Sr. Getúlio Vargas; se
houve afastamento, êsse foi procurado pelo próprio
Senhor Getúlio Vargas.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Discordo.
O SR. IVO D'AQUINO: – Afirmo que o P. S. D.
não foge ao seu passado, nem às suas
resposabilidades em todos os acontecimentos.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – E' claro.
Não estou acusando meu Partido nesse ponto.
O SR. IVO D'AQUINO: – O Partido Social
Democrático, como todos os membros que o
compõem – estou certo – jamais fugiram à
responsabilidade dos seus atos.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Não
posso mudar o sentido dos fatos, porque todos os
conhecem perfeitamente. Como Interventor no
Rio Grande do Sul, não tomei parte na direção de
qualquer facção, nunca fui candidato a qualquer
chapa,
estive
completamente
alheio
às
combinações partidárias. Só depois de 29 de
outubro, fui convidado a entrar na chapa. Atribuo
o fato à solidariedade que manifestei ao Sr.
Getúlio Vargas na noite de 29 de outubro.
Recordo-me da salva de palmas que cobriu
minhas últimas palavras, naquela ocasião, ao
assinar o telegrama, afirmando solidariamente a
S. Excelência. Só depois das eleições estive
pessoalmente com o Sr. Getúlio Vargas para
perguntar-lhe se havia alguma restrição à
conduta do PSD. Foi quando, S. Ex.ª traduziu seu
pensamento: "Não, posso impor a junção de dois
partidos que talvez não se liguem, resultando daí
crise maior. O aconselhável seria a coexistência
dos partidos, fazendo política de harmonia e
cooperação dentro dos princípios defendidos por
ambos, porque meu objetivo é evitar que a massa
operária caminhe para o Partido Comunista".
Infelizmente, essa política de harmonia não
foi compreendida e, hoje, encara-se a oposição
ao Govêrno como atitude anti-democrática,
conforme afirmava, em documento público,
o ilustre Senhor Ministro da Justiça, Senhor
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Adroaldo Mesquita. No entanto, em comício de
propaganda das eleições de 2 de dezembro, no qual
estava eu presente, afirmou S. Ex., que inicialmente
não aceitara a inclusão de seu nome em chapa, mas
depois do golpe de 29 de outubro, não poderia ficar
em casa, cuidando da família e de sua banca de
advocacia. Por isto, estava alí, pronto para aceitar a
luta em qualquer terreno. E foi através de campanha
eleitoral sempre enaltecedora de Getúlio Vargas que
se elegeu deputado o atual Ministro da Justiça, figura
sem dúvida, de indicutível prestígio pessoal no Rio
Grande do Sul.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Excelência
deve saber que quem rompeu com o Presidente da
República foi o Sr. Senador Getúlio Vargas e não o
Sr. Eurico Gaspar Dutra.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Considero
êsse
fato
posterior.
Se
houve
motivos
supervenientes será outro caso, o que não nos
obriga a renegar o passado. Nas eleições para
Governador fui solidário com a candidatura Walter
Jobim e dela fiz propaganda. Não sou, pois, um
incondicional.
O SR. SALGADO FILHO: – Com essas
declarações, V. Ex.ª mostra firmeza de caráter e de
convicções.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Excelência
pode estar certo de que o Senado o ouve com muita
atenção. E V. Ex.ª é digno dêsse preito pela correção
e lealdade com que tem pautado seus atos.
(Palmas).
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Agradeço a
V, Ex.ª e penso que ninguém pode negar a minha
lealdade ao regime.
O SR. SALGADO FILHO: – O povo precisa
conhecer êsses fatos, a fim de distinguir os que hoje
renegam os atos de ôntem. O próprio Chefe do
Executivo há de julgar mal quantos falam contra o
regime a que S. Excelência emprestou tôda lealdade
e esfôrço no sentido de fazê-lo vingar e subsistir.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Sr.
Presidente, vou ler trechos da conferência realizada
no Palácio Tiradentes, a 10-12-40, pelo General
Eurico Gaspar Dutra, Ministro da Guerra.

monstram já o alto interêsse que lhe tem
dispensado o atual Govêrno. Eis por que
mostraremos, em rápida síntese, o que foi o
Exército até 1930, sua progressiva evolução após
êsse ano, e, finalmente a evidente e confortadora
consolidação por êle obtida com o atual regime,
que vem pondo têrmo às suas deficiências,
oriundas da desastrosa política partidária, cujos
efeitos dissociativos eram patentes, acarretando
dificuldades
por
vêzes
irremediáveis
à
administração militar, quando solicitava ao
Congresso os recursos e as leis indispensáveis à
sua eficiência e disciplina, ao fortalecimento da
unidade da Pátria e da segurança nacional.
Mencionaremos
os
nobres
esforços
dispensados pelo Sr. Presidente da República e
pela alta administração atual em prol do nosso
aparelhamento, dantes tão precário e desconexo;
aquisição do material bélico de tôda sorte, real
equipamento da tropa, intensificação das obras
de
aquartelamento,
desenvolvimento
dos
estabelecimentos fabris do Exército, amplificação
dos seus quadros, além do saneamento e
vitalização
do
serviço
militar,
anemiado
dantes por uma série de praxes e restrições
que
daninhamente
lhe
prejudicavam
a
execução.
Eis os assuntos para os quais solicitamos a
vossa atenção, ao comemorarmos êste decênio de
fecundas atividades e realizações, que nos
revigoram a confiança no futuro do País".
"Sr. Presidente, o problema da defesa
nacional comporta concomitantemente dois outros,
só então postos em evidência para estudo (época da
Missão Militar Francesa):
– A organização da política nacional.
– O problema militar do País.
E' da defeituosa ou falha organização
política do País que decorrem as causas
fundamentais do seu desarmamento. De fato,
homens públicos, imbuídos de um lirismo
pacifista, adquirido nos bancos acadêmicos e
mantidos em reflexos duradouros através das
campanhas eleitorais ou parlamentares, em que o
brilho das expressões doutrinárias suplantava os
rebates íntimos do próprio civismo, mantinham-se
"Ontem e Hoje"
alheios e até mesmo hostis às coisas militares,
"O
cotejo
entre
o
que
dantes nenhuma
colaboração
prestando
ao
fóra o . Exército e o que agora é, bem de- aparelhamento bélico do País, ao fortaleci-
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mento de nossa organização armada, cooperando,
assim, para que o Exército se reduzisse ao mais
lamentável estado de fraqueza e desprestígio.
E' que perduravam, ainda, na política interna,
o sentido e a preocupação regionalista, decorrentes
de uma falsa interpretação do federalismo.
Os assuntos atinentes à defesa nacional, que
deveriam se sobrepor aos interêsses dos Estados,
não eram levados na devida conta. Pior que isso,
como a política partidária não se inspirava nos ideais
nacionais, havia até receios de que, devidamente
armado e aumentado, se constituísse o Exército um
perigo para essa própria política.
A Constituição de 91 trazia a marca de um
excessivo liberalismo e dava aos Estados tal
autoridade que as próprias polícias nêle se
organizavam à revelia do Exército Nacional e do
Poder Central.
Até 1930 pouco fizemos para armar e equipar
o Exército. Salvo limitado material adquirido,
continuavamos com o velho armamento importado
em 1908, quando imperativa situação externa nos
obrigava
a
romper
com
a
rotina
das
contemporizações de créditos para armamentos".
"A REVOLUÇÃO NACIONAL"
"A Revolução Nacional de 1930 traz em seu
programa, como um dos pontos principais, o
reaparelhamento militar do País. Mas a agitação dos
seus primeiros anos, que vai culminar na Revolução
de 1932, não permite a execução do plano de
realizações militares previsto, que desse solução ao
problema da defesa nacional.
Para maiores tropeços à ação objetiva do
Govêrno, eis que surge a Constituição de 1934,
revivendo e amplificando a prática do liberalismo
democrático tão malsinado de 91, e na qual o
constituinte chegou ao extremo de estender o direito de
voto aos sargentos, cobrindo, com a concessão de um
direito individual evidentemente aceitável, os
impatrióticos interêsses de eleição à custa dos ditames
sadios da disciplina e, consequentemente, com grave
prejuízo para nossa eficiência militar e para o prestígio
de nossas próprias instituições armadas.
..Para pôr côbro a êste plano inclinado, que
arrastaria o Exército aos pronunciamentos e à
anarquia, não havia para quem apelar dentro dos

quadros constitucionais de 1934. Felizmente, os
militares que amam sua profissão e vestem a farda
para servir o País e não para dela usufruir
vantagens, tiveram o reconfôrto de ver, na
Constituição de 1937, banido, totalmente, o direito de
voto a todos os militares da ativa, hábil artifício com
que a política forçava, para as suas agitações
periódicas, os portões das casernas.
A política partidária entravava, assim, tôdas
as iniciativas e se constituia em elemento de
corrosão das Fôrças Armadas nacionais. O
Exército jazia impossibilitado de realizar sua
missão e de novo, periódicamente, sujeito a
perturbações na atividade da caserna, que
entravariam o curso normal da vida e da instrução
da tropa. Resultava inútil, dêste modo, o grande
esfôrço da Revolução de 30. A política regionalista
rearmara sua máquina e retomara seu prestígio. E
é nessa situação, inteiramente contrária aos
interêsses vitais do Exército, que chega 1937.
E, para agravar o mal, a ação desordenada do
Legislativo, como aliás salientou o Chefe da Nação,
vinha, não ràramente, retardar a elaboração de leis
julgadas necessárias e mesmo imprescindíveis ao
Exército".
"O Exército de hoje"
"Com o novo regime político, implantado a 10
de novembro de 1937, tudo se modificou. O Exército
encontra afinal, o clima indispensável, para o seu
desenvolvimento eficiente.
Revigora-se
espírito
profissional
e
é
reconquistado seu prestígio definitivo como fôrça
nacional.
E', enfim, o Exército Nacional que se levanta.
Eis aí Senhores, a nossa realidade, o nosso
progresso, a nossa evolução.
Muito ainda há a fazer. Mas esperamos do
vosso esfôrço e boa vontade, do patriotismo das
classes armadas e de todos que se consagram ao
seu enaltecimento, certos de que assim
respondemos ao alto interêsse, continuamente
revelado pelo Presidente Getúlio Vargas, para que o
nosso Exército esteja à altura de sua missão, sempre
em defesa dos altos ideais da nacionalidade.
Recordamos em rápida síntese quais as fôrças
negativas que no Império, nos primeiros anos da Repú-
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blica e no próprio advento revolucionário, com a
constituição de 1934, entravaram o desenvolvimento
do Exército.
Chegamos, finalmente, a uma situação, com o
novo regime adotado a 10 de novembro de 1937, em
que, com a elevada e segura inspiração do
Presidente Getúlio Vargas, as classes armadas
puderam se emancipar de todos os liâmes que as
embaraçavam e impediam sua marcha para a frente.
O que já se fez nêsses três últimos anos é
garantia desvanecedora do que poderemos fazer nos
anos seguintes.
E é com tôda confiança na ação enérgica e
esclarecida do Presidente Getúlio Vargas e na
excelência de regime há tanto reclamado em favor
da unidade e da defesa nacional, que o Exército
prossegue impávido no seu caminho, certo de que
vai com honestidade o eficiência cumprindo o seu
dever – que é o dever de trabalhar pelo
engrandecimento do Brasil".
Trechos do discurso pronunciado pelo General
Góes Monteiro, nas homenagens que lhe foram
prestadas, por motivo de seu regresso dos Estados
Unidos, em 1940.
"Por isso é que, correndo o risco de
interpretarem a minha insistência à conta de
indígenas e ridículas veleidades cezaristas, vim nos
dois últimos lustros clamando na repetição
monocórdia da necessidade imperiosa de ajustar a
Nação à dura realidade mundial, opondo-me às
vozes "particularistas" dos descampados das
"cochilas", das espessas matas de "rubiaceas", das
"caatingas" nos sertões calcinados, das faldas das
"alterosas" e aos murmúrios das úmidas e quentes
selvas que abalavam com sua retumbância os
alicerces
da
unidade
nacional,
ressoando
intimidadoras e descompassadas.
"Desde novembro de 1937, essas vozes
emudeceram o instrumento da separata para entrar
no côro unissono do potente Brasil, o chamamento
de atender, antes de tudo, o supremo interêsse da
Pátria, integra e eterna.
"Perdeu-se a liberdade de fazer o mal,
ganhou-se a liberdade de fazer o bem.
"Há muito que fazer ainda, mas é inegável
que progredimos alguma coisa, lançando as
bases do aparelhamento militar do Brasil, em ma-

terial e pessoal, sem dúvida a mais gloriosa tarefa do
Exército Nacional e um dos maiores serviços do
Presidente
Getúlio
Vargas
à
causa
do
engrandecimento de nossa terra.
"Estando, infelizmente ausente do País, não
pude assistir às comemorações do decênio e da
fundação do Estado Nacional; mas embora suspeito
para julgar obra de uma revolução em que sou parte
interessada, não posso fechar os ilegível ao fato de
ter ela obstado a marcha de muitos fatores
dissolventes, ou predispostos à dissolução nacional,
na ordem interna e externa, nem sobretudo deixar de
proclamar o esfôrço dela, no sentido de organizar e
desenvolver as instituições militares, tanto o Exército
como a Marinha, adaptando-as aos imperativos
desta quadra política do mundo e libertando as das
influências partidárias e caudilhescas que as
malsinavam.
"Nesta trilha nunca nos arrependeremos de ter
entrado, a vontade inflexível e sabedoria do grande
chefe militar, General Dutra, são a mais sólida
garantia de que iremos para a frente, custe o que
custar, na continuidade dessa obra gigantesca e
vital" .
Sr. Presidente, depois dos documentos que
acabo de lêr, publicados nos anais do Exército
Nacional, não se pode contestar que o Senhor Getúlio
Vargas, ao defender êsses ideais, interpretou
fielmente o pensamento dos Chefes Militares que não
fugiam, como não podem fugir, à responsabilidade
pela outorga da Constituição de 1937.
Mas, S. Ex.ª não escarava êsse regime apenas
sob o ponto de vista da ordem interna, dos interêsses
da classe militar, e dos males das agitações políticopartidárias. Justificava-o, outrossim, como obra de
adaptação das instituições políticas do Brasil às
realidades de um momento histórico.
De qualquer modo, não mais se justifica, por
falta de ética e de nobreza, a campanha odiosa e
pessoal contra o Sr. Getúlio Vargas, campanha
assás definidora da diferença de mentalidade entre
os quadros políticos e o povo, que, em sua
clarividência instintiva jamais deixou de fazer justiça
ao ex-presidente, e lhe manifestar sua simpatia e
seus aplausos sinceros e vibrantes.
Os que desejam, para prestigiar o
regime
atual,
desmerecer
o
Estado
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Novo isentando de responsabilidade o seu
Ministro da Guerra, deveriam antes conservarem-se
em respeitoso silêncio.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Excelência
permite um aparte?
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Com muito
prazer.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Mais uma vêz
declaro a V. Ex.ª que o General Dutra nunca
procurou isentar-se de responsabilidade do golpe de
10 de novembro, assim como os demais chefes
militares. A divergência das Fôrças Armadas com o
Sr. Getúlio Vargas resultou da desconfiança, de que
as eleições de 2 de dezembro não se realizariam. Os
fatos se precipitaram e surgiu o golpe. As Fôrças
Armadas não fugiram à responsabilidade de sua
atuação em 10 de novembro de 1937. Eu,
por exemplo, não fujo à minha. Já declarei aqui,
em discurso, respondendo ao Senador Getúlio
Vargas; que, tendo ocupado cargo de confiança
num dos Ministérios do Estado Novo – Ministério
da Viação – me considero coresponsável por
todos os atos do seu titular, General Mendonça
Lima. V. Ex.ª tem acompanhado minha atuação
no Senado, e é testemunha de que; tôdas as
vêzes que se toca na administração do Sr.
General Mendonça Lima, na pasta da Viação
do Estado Novo, tomo sua defesa; e assim
farei sempre que necessário. Não me penitencio
de
haver
colaborado
naquele
regime.
A
divergência foi quando da candidatura Dutra e da
falta de firmeza do Sr. Getúlio Vargas, para com o
seu candidato.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – O golpe
de 29 de outubro resultou da dúvida quanto à
realização das eleições de 2 de dezembro. As
Fôrças Armadas, permitindo essas eleições,
merecem justa homenagem. O que combate é o
ataque ao Estado Novo, isentando-se as Fôrças
Armadas que néle colaboraram; V, Ex.ª está fora da
minha
apreciação,
porque
não
foge
à
responsabilidade. Refiro-me, repito, aos que atacam
o Estado Novo isentando os militares, crime se o
Senhor Getúlio Vargas tivesse feito sozinho o Estado
Novo e as Fôrças Armadas o tivessem apoiado
inconscientemente.
Repito:
os
que
desejam,
para
prestigiar o regime atual, desmerecer o
Estado
Novo,
isentando
de
responsa-

bilidade o seu Ministro da Guerra, deveriam antes
conservar-se em respeitoso silêncio.
Proceder como o estão fazendo será gravar na
história pátria impressão por demais melancólica de
nossa atualidade política, impressão injusta, aliás,
pois não se pode estender ao povo, hoje
emancipado do caciquismo político, e consciente das
reivindicações da época, o estado de espírito de uma
elite plena de privilégios, apegada ao liberalismo
econômico, temerosa de transformações, e temerosa
também da mística que ela mesma erigiu – o voto
popular.
Nos festejos comemorativos de 29 de outubro,
vejo um sentido diametralmente opôsto ao que lhe
pretendem emprestar. Diviso em tôrno dos quartéis a
sombra soturna de maquinações políticas, presididas
pela incompreensão do espírito da Carta de 18 de
setembro, e divorciados dos mais nobres
sentimentos da alma popular.
Parecem-me as comemorações desta semana
insinceras ou incoerentes, e, por isso, não lhes
posso dar meus aplausos.
Os disfarces que não iludem a ninguém, estão
aniquilando os pro-homens de nossa atualidade
política e abalando os alicerces da ordem legal – a
confiança pública nas instituições.
Ao terminar, Sr. Presidente, formulo os mais
ardentes votos para que os exemplos magníficos do
imortal Caxias inspirem, nesta quadra de nossa
história, o mais alto magistrado da Nação, e para que
no Congresso Eucarístico de Pôrto Alegre se lhe
afervorem os sentimentos religiosos. Que Deus o
assista, o ilumine e o faça, verdadeiramente,
Presidente de todos os brasileiros. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é cumprimentado).
Vêm á Mesa, são lidos e distribuídos à
Comissão de Constituição e Justiça os seguintes
prorjetos:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 49 de 1948
Autoriza o Poder Executivo a auxiliar os
habitantes de Ponta Porã e dá outras providências
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo
autorizado
a
auxiliar,
por
inter-
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médio da Prefeitura de Ponta Porá, os habitantes
daquela cidade recentemente assolada por um tufão
e bem assim a colaborar com a referida Prefeitura na
reconstrução
de
prédios
destruidos
e
restabelecimento do serviço de luz.
Artigo 2º – Para cumprimento desta lei,
fica o Poder Executivo, igualmente, autorizado
a abrir, pelo Ministério da Justiça, o crédito
especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de
cruzeiros).
Justificação
A cidade de Ponta Porã situada no extremo
sul de Mato Grosso e sede do Município do
mesmo nome foi, há dez dias, assolada por um tufão
que lhe causou enormes prejuizos materiais
deixando ao desamparo, sem teto, sem recursos de
qualquer natureza, bôa parte de sua laboriosa
população.
Os jornais da Capital da República
noticiaram o lamentável fato, publicando
inúmeras fotografias de casas destruídas e
pintando ao vivo a desoladora situação a que
ficou reduzida a bela e florescente cidade
fronteiriça.
De fato, foram destruídas, total ou
parcialmente, pelo tufão cento e oitenta e seis casas,
dentre elas a m que funcionava o Hotel Brasil, um
dos melhores da localidade.
Mais de meia centena de postes da iluminação
elétrica foram arrancados e em grande parte
destruída a rede distribuidora.
Em face de tão grande desastre é justo
que o Govêrno da União ampare a Prefeitura
de Ponta Porã, cujas rendas são insuficientes
para atender o vulto das obras que se fazem
necessárias. Por sua vez, o Estado, em
dificilima situação financeira, pouco ou nada
poderá fazer em benefício da população atingida
pela calamidade.
Assim, baseados no que estatui a
Constituição, no seu artigo 18, pleiteamos o auxilio
da União para minorar os sofrimentos dos habitantes
de Ponta Porã.
Sala das Sessões, em 27 de outubro de 1948.
– Filinto Müller. – Ferreira de Souza. – Vespasiano
Martins. – Etelvino Lins. – Attilio Vivacqua, -- Arthur
Santos. – Olavo Oliveira. – Durval Cruz. – Vergniaud
Wanderley. – Hamilton Nogueira. – Aloysio de
Carvalho.

– Waldemar Pedrosa. – Santos Neves. – Apolonio
Sales. – Alvaro Adolfo. – Lúcio Corrêa. – Alfredo
Neves. – Mathias Olympio.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 50 de 1948
Considera a transferência para a reserva dos
generais de Brigada João Cândido Pereira de Castro
Júnior e José Pompeu de Albuquerque Cavalcanti,
como no pôsto de General de Divisão e da outras
providências
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A transferência para a Reserva dos
generais de brigada João Cândido Pereira de Castro
Júnior e José Pompeu de Albuquerque Cavalcânti
deve ser considerada no pôsto de General de
Divisão, a partir de quando êsses oficiais atingiram a
idade limite para permanecerem na atividade nesse
último pôsto.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A Lei nº 171, de 15 de dezembro de 1947,
regularizou a situação dos reformados e
aposentados pelo artigo 177 da Carta Constitucional
de 137.
O art. 1º da Lei nº 171 manda reverter à
atividade todos os militares e civis que atingidos sob
qualquer fundamento, pelo artigo 177, requeressem
essa reversão. O próprio DASP em recente parecer
sôbre a aplicação da Lei 171, largamente divulgado
pela imprensa considera que todos quantos foram
aposentados pelo artigo 177 sejam civis ou militares,
têm direito à reversão com ampara na lei em apreço,
não sendo impecilho a essa reintegração nem
mesmo a idade do funcionário.
Muitos embaraços têm sido criados à
aplicação da Lei 171 por parte de diversos
ministérios, recusando-se mesmo a atender às
mais justas reparações, como por exemplo,
num caso político intimamente relacionado tanto
com os benefícios da lei citada, como, pelo
seu sentido liberal, com as comemorações de
29 de outubro. É o caso dos oficiais generais
que pela sua repulsa ao golpe de Estado, de
greve pela atitude oferecida mais tarde contra a ma-
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nutenção da ditadura, não hesitaram em sacrificar a
própria carreira e mais do que isso, a própria
liberdade, por amor às suas convicções
democráticas.
Referimo-nos aqui especialmente aos generais
de divisão Panteleão de Silva Pessoa, João Guedes
da Fontoura, Pantaleão Teles Ferreira e aos de
brigada João Cândido Pereira de Castro Júnior e
José Pompeu de Albuquerque Cavalcânti; todos êles
reformados em 1937, ou em 1938 por conveniência
do regime.
Por motivos que desconhecemos, o
Ministério da Guerra não reconheceu estivessem
êsses generais sob o amparo da Lei nº 171. Não
queremos, contudo, acreditar que o Ministério da
Guerra se julgue desobrigado para com êsses
generais, considerando-os suficientemente –
atendidos
em
seus
direitos
lesados
e
desagravados em seus melindres morais com um
simples registro burocrático anotado nas patentes
respectivas.
A reforma administrativa foi de fato, declarada
insubsistente em ato meramente retificativo do
Govêrno Provisório.
Seja como fôr, poder-se-ia considerar o
caso político dêsses generais como um caso
à parte, independentemente dos benefícios da Lei
171.
Pode-se declarar autorizadamente que a
êsses oficiais não agradaria voltarem ao Exército em
situação excepcional, isto é, incluídos em quadros
especiais e neles pernamecendo além dos limites
das idades, regulamentares, como parece propósito
fazer-se em relação aos beneficiários da lei
mencionada.
O que êles se permitiriam pleitear, porque
isso constituiria antes de tudo um conforto moral,
seria que suas reformas, ou melhor, suas
transferências para a Reserva, se fizessem no pôsto
limite do generalato, como se decorridas em carreira
normal.
Dos generais de que se trata, apenas dois não
haviam atingido ainda o último pôsto, quando foram
surpreendidos pelos acontecimentos políticos de 37
– acontecimentos êsses que não impediram
tomassem êles as atitudes que assumiram,
afrontando as consequências que adviriam e que, de
fato, não faltaram. Foram os generais de brigada,
João Cândido Pereira de Castro Júnior e José
Pompeu de Albuquerque Cavalcânti.

É no sentido de fazer uma justa reparação aos
direitos feridos dos dois oficiais generais que ainda
não tinham atingido o pôsto de general de divisão
que apresentamos o presente projeto de lei.
Sala das Sessões, em 27 de outubro de 1948.
– Hamilton Nogueira. – Vespasiano Martins. –
Adalberto Ribeiro. – Mathihas Olympio. – Alfredo
Nasser. – Severiano Nunes. – João Villasbôas.
Arthur Santos. – Vergniaud Vanderley, – Ferreira de
Souza.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Attilio Vivacqua.
Ismar de Goes.
Durval Cruz.
Flávio Guimarães.
Francisco Gallotti.
Góes Monteiro.
Waldemar Pedrosa.
Clodomir Cardoso (3).
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Magalhães Barata.
Fernandes Távora.
José Americo.
Novaes Filho.
Walter Franco.
Maynard Gomes.
Pereira Moacyr.
Bernardes Filho.
Marcondes Filho.
Pedro Ludovico.
João Câmara (12).
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a hora do
expediente, passa-se
ORDEM DO DIA
Em cumprimento da deliberação do plenário,
ponho em discussão o Projeto de Lei da Câmara, nº
431, de 1948, que declara feriado nacional o dia 29
de outubro de 1948.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Peço a palavra.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr.
Senador Góes Monteiro, que a solicitou em primeiro
lugar.
O SR. GÓES MONTEIRO (pela ordem): – Sr.
Presidente, peço a V. Ex.ª consulte o Senado se
permite que fale sentado.
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O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador
Góes Monteiro pede permissão ao Senado para falar
sentado.
Os Srs. Senadores que aprovam o pedido do
nobre Senador, queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Tem a palavra o Sr. Senador Góes Monteiro.
O SR. GÓES MONTEIRO (*): – Sr.
Presidente, está em discussão o projeto de lei, vindo
da Câmara dos Deputados, o qual declara feriado o
dia 29 de outubro.
De maneira alguma pretendia tomar parte nos
debates dêste projeto, até mesmo para não demorar
seu trânsito, visto os prazos que nos estão
reservados serem muito restritos.
A vista, porém, do importante discurso
pronunciado pelo Sr. Senador Ernesto Dornelles, que
bastante me impressionou, não posso furtar-me a
abrir a discussão sôbre êsse assunto, pedindo a V.
Ex.ª e ao Senado me excusem não ter vindo para tal
efeito preparado, completamente surpreendido que
fui pela sua peça oratória. Ela é, realmente, de
grande relevância, e só depois de publicada e lida
poderei,
se
necessário,
debatê-la
mais
demoradamente, abordando os tópicos nela tratados.
Eles abrangem um grande período da nossa história
republicana, mórmente o chamado Estado Novo,
bem como situações anteriores a êsse Estado e que
vão desde a revolução de 1930 até 29 de outubro de
1945, data em que tive a responsabilidade que todo
o Senado conhece como Ministro da Guerra, que fui,
do Govêrno presidido pelo Dr. Getúlio Vargas.
Pela voz do nobre Senador Arthur Santos, já o
Senado disse sôbre a personalidade do orador, o
nobre senador Ernesto Dornelles, com justos elogios
ao seu caráter e inteligência.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito bem.
O SR. GÓES MONTEIRO: – E a mim, na
qualidade de General do Exército e seu antigo
Chefe, compete confirmar tão acertado juizo sôbre
esse brilhante oficial do nosso Estado Maior, que tão
dignamente representa o Partido Social
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

Democrático do Rio Grande do Sul nesta Casa.
O Coronel Dornelles é um militar de estirpe.
O SR ERNESTO DORNELLES: – Obrigado a
V. Ex.ª.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Seu pai
foi distinto General do Exército, sobressaindo
entre seus pares por sua grande firmeza de
caráter. O filho, além da brilhante cultura já
revelada e dos serviços inumeráveis que tem
prestado ao País, tanto nas fileiras do Exército, no
Estado Maior, como em importantes cargos de
administração, inclusive os de Chefe de Polícia de
Minas Gerais e Interventor Federal no Rio Grande do
Sul, é um oficial pelo qual tenho a maior admiração e
afeto.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Conceito
êsse que sobremodo me honra.
O SR. GÓES MONTEIRO: – S. Ex.ª, porém,
não me parece ter sido justo em certas apreciações
do seu notável discurso, principalmente em relação
à posição e atitudes do Presidente Eurico
Gaspar Dutra, em cujo gabinete serviu com
grande proficiência e de onde saiu para governar
o Rio Grande do Sul. Parece-me haver S.
Ex.ª cometido vários equívocos. Não posso,
de memória, reproduzi-los na integra, mas prometo
–
infelizmente
só
depois
das
projetadas
comemorações de 29 de outubro – restabelecer
as interpretações errôneas que, porventura, S. Ex.ª
haja externado de boa fé, mas laborando em
equivoco quanto á nossa verdadeira história,
mórmente na fase que transcorreu entre 10 de
novembro de 1937, com seus antecedentes, e o 29
de outubro de 1945.
O
SR.
ERNESTO
DORNELLES:
–
Reconhecerei os meus erros, desde que V. Ex.ª
com a autoridade de suas palavras, de tal me
convença.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Tenho a certeza
de que V. Ex.ª assim procederá.
Sem querer alongar demasiado a discussão,
a interpretação que S. Ex.ª deu à atitude
do Presidente Dutra, em face das comemorações
do 29 de outubro, posso resumi-la. Parece-me
que S. Ex.ª laborou em flagrante equívoco: a
atitude do Sr. Presidente da República nada
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teve de facciosa; ao contrário, S. Ex.ª se colocou na
posição de verdadeiro Chefe da Nação, sem nada de
pessoal contra quem quer que fosse. S. Ex.ª adotou
atitude cívica que veio honrar a nossa nacionalidade,
mas não à custa da deshonra de quem quer que
seja...
O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito bem.
O SR. GÓES MONTEIRO: – ...e sim para
exaltar o movimento que criou S. Ex.ª deve ser um
dos primeiros a reconhecer que, pelo menos êle nos
trouxe a grande felicidade de evitar que prosseguisse
a tensão em que se achava o País, dando
tranquilidade e possibilidade ao povo brasileiro de
escolher seus dirigentes num clima de segurança e
paz.
Êste foi o grande sentido e espírito dos
militares na Jornada de 29 de outubro, a qual não foi
premeditada, e em que tomaram parte muitos
admiradores e amigos do então Presidente Getúlio
Vargas. Eu mesmo que fui chefe supremo das
Forças de Terra, Mar e Ar naquela ocasião, tinha
sido seu Ministro da Guerra. E só diante de um gesto
de S. Ex.ª – que não quero classificar e que para
mim importou na maior desconfiança – foi que resolvi
tomar a atitude que todos bem conhecem.
Cabe-me patentear perante o Senado
da República a solidariedade de cooperação
eficaz, decidido e denodado apôio ao General,
Eurico Gaspar Dutra, candidato à presidência da
República pelo Partido Social Democrático, que
assim sacrificava a sua própria candidatura. (Muito
bem).
Se acontecimentos posteriores ao 29 de
outubro, lhe deram a vitória nas urnas, a 2 de
dezembro, foi porque S. Ex.ª soube manter nêsse
curto espaço de tempo, atitude tão digna, que o povo
brasileiro, por grande maioria, reconheceu dever
premiá-lo com a eleição à suprema magistratura do
País, pelas qualidades que, repito revelou naquêle
momento, evidenciando o máximo desprendimento e
abnegação.
O SR. IVO D'AQUINO: – Qualidades que
continua a revelar, colocando-se acima de todos os
partidos.
O
SR.
GÓES
MONTEIRO:
Não
estou fazendo a defesa de um amigo
pessoal,
procuro
restabelecer,
como

farei mais tarde, a verdade histórica sôbre êstes
acontecimentos, pois há muita coisa ainda
desconhecida, muita coisa oculta sôbre o 29 de
outubro e seus antecedentes.
O Senado, naturalmente é o corpo político
mais importante do regime instaurado em 1946,
graças ao 29 de outubro de 1945.
O eminente Senador Ernesto Dornelles, antes
de mais nada, deve estar bem ciente de que nem eu,
nem o General Dutra, nem qualquer dos co-autores –
a menos que se trate de alguém que eu não o
conheça – fugiu à responsabilidade do 10 de
novembro.
O 29 de outubro foi fruto ocasional das
circunstâncias. O próprio Senhor Getúlio Vargas –
inegavelmente profundo conhecedor da história, não
só nacional como universal, e dos fenômenos sociais
– em palestras que comigo manteve, aludiu a essa
força das circunstâncias. Foi o que se deu com o 29
de outubro de 1945. Aqullo que se chama fôrça do
destino, e que os grêgos chamavam "moia".
São mistérios da história, que se não sabem
definir. Na história do Brasil, trata-se de uni
encadeamento lógico, natural, eficiente, êsse da
participação das Fôrças Armadas nos grandes
acontecimentos políticos do País. Assim tem sido
desde a época colonial, em que sobreveio a nossa
independência; no 7 de abril, e em outras datas
históricas. Para não cansar a atenção do Senado,
quero apenas enumerar o 15 de novembro, o 3 de
outubro, o 10 de novembro de 1937 e, finalmente o
29 de outubro de 1945. É o que podemos afirmar ser
uma fatalidade histórica, nem sempre útil à
preparação da defesa nacional.
É em virtude dessa intromissão permanente
dos membros das Fôrças Armadas nas questões
político-partidárias do País que eu, o Senador
Ernesto Dornelles e outros militares, estamos no
Congresso Federal, nas Assembléias Estaduais,
como representante do povo.
Seria possível que nós militares – a
exemplo de outros países em que a democracia
atingiu a grau muito alto de perfeição nos
mantivéssemos como técnicos, dedicados à nossa
profissão. Reconheço, no estado de convalescença
em que ainda estamos, a necessidade de algumas
vozes
militares
dizerem
com
sincerida-
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de, com patriotismo, sem espírito faccioso, as causas
dos nossos desastres políticos, as causas do nosso
atraso para que não mais incidamos nesses êrros
frequentes, verdadeiro círculo fechado da nossa
história.
Assim como a 15 de novembro o Marechal
Deodoro, amigo do Imperador – sôbre o fato tenho
episódio ocorrido comigo e o Senador Getúlio Vargas
– proclamou a República, outra data histórica
equivalente a 29 de outubro, o 15 de novembro, não
pode ser considerado nas comemorações festivas,
cívicas, patrióticas como afronta aos monarquistas
que existiam, na época e ainda existem.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito bem.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Assim não pode
ser considerada pelos amigos do Senador Getúlio
Vargas, como ofensiva, como humilhante, ou
qualquer outra forma mesquinha, a comemoração
desta data, realmente, notável e que o projeto
sanciona como um dos fatos nacionais mais
importantes da nossa história, assim declarado pelos
representantes do povo brasileiro.
Sr. Presidente, assim como Floriano, fundada
e proclamada, a República teve que consolidar o
regime a ferro e fôgo, dentro daquela situação
verdadeiramente drástica que foi o seu govêrno,
assim também o General Dutra exerce o papel de
consolidador, mas dentro da paz, da segurança, da
lei, com espírito de patriotismo e conciliação, difícil
de se encontrar noutros homens tão atacados quanto
ele o foi.
Referia-me, Sr, Presidente, à importância do
Senado, como assembléia eminentemente política
no regime democrático. Quero dizer com isto que as
opiniões aqui expendidas, tão diferentes, algumas
manifestadas através do debate em tôrno do notável
discurso do Senador Ernesto Dornelles, ainda
revelam contradições sôbre a interpretação do 29 de
outubro; ainda não traduzem o verdadeiro espírito
das fôrças militares num movimento tipicamente
militar.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito bem.
O
SR.
GÓES
MONTEIRO:
–
O
País, naquele momento, do ponto de vista partidário,
como VV. EEx.ª bem sabem, tinha fôrças que se

opunham tenazmente à ditadura pessoal do
Presidente Getúlio Vargas; e também tinha fôrças
que o sustentavam. Algumas delas, integrantes do
Partido Social Democrático adotaram a candidatura
do Presidenta Dutra, porque as outras, que
apoiavam o Govêrno, como, por exemplo, o Partido
Trabalhista, não a aceitavam. Esta agremiação só
veio a sustentá-la após 29 de outubro. Havia, ainda,
o grupo comunista que – VV. EE.ª não ignoram – era
organização perigosa ...
O SR. TILINTO MÜLLER: – Era e é.
O SR. GÓES MONTEIRO: – ...forte, a
procurar, por todos os meios, aproximar-se do
Govêrno, em verdadeiro ultraje e afronta às Fôrças
Armadas. Assim procedia, não com o fim de aplaudir
e apoiar o Govêrno, mas, visando a provocar ...
O SR. VICTORINO FREIRE: – A desordem.
O SR. GÓES MONTEIRO: – ...E' a guerra civil
entre nós.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito bem.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Quando aceitei,
naquela ocasião, o pesado encargo de Ministro da
Guerra, pedi ao Presidente Getúlio Vargas
observasse duas condições: a primeira, não
consentir nenhuma aproximação aparente ou real,
com os comunistas, pois ficaria sem autoridade
moral perante as Fôrças Armadas; a segunda,
realizar as eleições, de qualquer forma, no dia 2 de
dezembro.
Meu ilustre colega, Senador Salgado Filho,
aparteando o Senador Ernesto Dornelles, afirmou
terem, pouco antes de 29 de outubro, os Ministros
militares se reunido e, para evitar a efervescência
que ameaçava o País e diminuir a tensão existente,
combinado fazer nota das eleições na data marcada
– 2 de dezembro. E' a verdade; mas, S. Ex.ª não
pôde, talvez, explicar tudo.
Quanto ao Partido Social Democrático, vou
desfazer equívocos de alguns de seus membros e o
mesmo em relação a alguns udenistas.
O
Partido
Social
Democrático
foi
fundado
–
e
eu
fui
um
dos
seus
fundadores – para apoiar a candidatura do
General Dutra, já lançada pelo Governador de
Minas, Sr. Benedito Valadares, de acôrdo com
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o Sr. Fernando Costa interventor Paulista. Era, por
assim dizer, o partido governamental que se
organizava para sustentar a candidatura Dutra. A U.
D. N. empreendia então guerra tremenda contra a
ditadura e procurava aproximar-se do General
Dutra.
Não pretendo atacar a U. D. N., embora se
tenha metido onde não deve. Entretanto, vou poupála neste momento.
Já havia sido lançada a candidatura do
eminente Brigadeiro Eduardo Gomes, quando da
apresentação da do General Dutra. Numa das muitas
conferências que mantive com o Presidente, Vargas,
disse-me S. Excelência que seus inimigos o haviam
ameaçado com uma espada e êle lhes responderia,
com outra espada.Acrescentou que o General Dutra
era seu Ministro da Guerra havia 8 anos e meio, era
seu amigo, homem de sua confiança e que, portanto,
seria seu candidato à presidência da República.
Estou
reproduzindo
textualmente
suas
palavras.
SR. SALGADO FILHO: – Outra atitude não
era de esperar de V. Excelência, com revelações tão
úteis à história.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Acrescentou o
Presidente Getúlio Vargas: E' candidatura de
combate.
O SR. VITORINO FREIRE: – O bonde
enguiçou depois ... O Sr. Getúlio Vargas lançou
sinceramente a candidatura do General Eurico Dutra
à Presidência; mas V. Ex.ª sabe que, posteriormente,
S. Ex.ª fêz marchas e contra-marchas.
O SR. SALGADO FILHO: – Não apoiado. O
Sr. Getúlio Vargas sempre a manteve, tanto assim
que, após o 29 de outubro, lhe deu integral apôio.
O SR. VITORINO FREIRE: – A Nação é
testemunha de que não estou falseando a verdade.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Se me
interrompem, não posso prosseguir.
O SR. GETÚLIO VARGAS: – dizia eu –
acrescentou: é uma candidatura de combate. Darei
quatro milhões de votos dos trabalhadores brasileiros
ao General Dutra. Vamos trabalhar. Isto, depois do
emocionante encontro que tive com S. Ex.ª, certa
noite, no Palácio Rio Negro, em Petrópolis.

Garanto ao Senado que, nos três primeiros
meses, a idéia fixa, permanente do Presidente
Getúlio Vargas era essa candidatura de combate,
contra os seus inimigos da U. D. N., muitos dos quais
se haviam aproveitado do Estado Novo.
O SR. ERNESTO DÓRNELES: – O nobre
orador dá licença, para um aparte? (Assentimento do
orador) – Nesta Casa, já se referiu que, durante a
campanha eleitoral, receioso da ação do Sr. Getúlio
Vargas, o General Dutra teria entrado em
entendimento com as forças adversas.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Chegarei lá.
O SR. EERNESTO DORNIELLES: – Peço
licença ao ilustre Senador para repetir o que disse ao
então candidato General Dutra, quando esteve em
Pôrto Alegre: Não falharemos a Vossa Excelência. A
nossa dificuldade consiste em explicar ao povo que
não há entendimento entre os dois candidatos,
quanto ao inimigo comum. Estamos numa campanha
em que os candidatos não se atacam; atacado é
sòmente o Presidente da República, que não é
candidato. – S. Ex.ª respondeu-me que eram apenas
intrigas da oposição.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Esta pequena
explicação que dou a Vossa Excelência, Sr. Senador
Ernesto Dorneles, é apenas o prelúdio da que,
provàvelmente, poderei articular oportunamente,
quando ler, mais meditadamente, o seu discurso.
Sabe o nobre colega que acabo de regressar de
longa caminhada pela muita estrada difícil de
palmilhar.
O SR. SALGADO FILHO: – Graças a Deus
regressou bem. (Apoiados gerais).
O SR. GÓES MONTEIRO: – Obrigado a VV
Ex.as.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V Excelência
precisa ser conservado; por isso, não deve, fazer
esfôrço em detrimento de sua saúde.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Muito
obrigado
ao
nobre
colega.
Encontrei
o
portão fechado. Ainda era cedo para eu entrar,
ou terei chegado tarde ... Se cheguei tarde, foi
uma desgraça para os meus inimigos; se
cheguei cedo, será questão de esperarem um
pouco. O fato é que regressei e o Senado está obri-
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gado a ouvir-me, (Não apoiados gerais).
O SR. FILINTO MÜLLER: – Com muito
prazer.
O SR. RODOLPHO MIRANDA: – A palavra de
V. Ex.ª tem grande autoridade.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Mais uma vez,
obrigado.
Sei de cor, os acontecimentos da primeira
fase da campanha presidencial em 1945;
aliás conheço também os das demais fases.
Na segunda – e aqui me refiro ao aparte com
que me honrou o eminente Senador Ernesto
Dornelles – o Presidente Getúlio Vargas, não
sei
por
que,
tornou-se
completamente
indiferente à candidatura do General Dutra
(isto de maio em seguida), a tal ponto que, diante
da tensão crescente e da efervescência da
campanha eleitoral, certo almirante já falecido,
tentou a apresentação de terceiro candidato,
para evitar a luta, e S. Ex.ª declarou que não
se envolveria no assunto.
Mais tarde, no terceiro período, quando o
chamado "queremismo" crescera e o comunismo
desenvolvia ação tremenda ...
O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito
bem.
O
SR.
GÓES
MONTEIRO:
–
...o
Presidente Getúlio Vargas se foi tornando hostil,
não mais indiferente. Já Ministro da Guerra,
procurei tranquilizar o General Dutra, por tôdas
as maneiras; mas os acontecimentos se
precipitaram, – Surgiu o "slogan" "Constituinte e
Getúlio"; e outras coisas mais. Sôbre isso, pedi
explicações ao Senhor Getúlio Vargas que me
tranquilizou. Nessa ocasião, fomos eu e o Ministro
Salgado Filho a Niterói, onde se encontrava
enfêrnmo o Almirante Guilhem, com quem já me
havia avistado anteriormente, e lá foi redigida uma
fórmula.
Aí há um pequeno equívoco; fiquei como
juiz, como árbitro para assegurar, garantir
as eleições de 2 de dezembro. Havia uma
frase constante dessa fórmula que dizia, mais
ou menos – não me recordo bem – Caso não haja
outra solução ... que o Almirante Guilhem
impugnou.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª
permite
um
aparte?
(Assentimento
do
orador).
Eu
direi:
era
a
intercalação

de que só se admitiria a Constituinte se os dois
candidatos...
O SR. GÓES MONTEIRO: – Era o que eu
pensava.
O SR. SALGADO FILHO: – ...em foco
concordassem com o fato. Ficava, pois, dependendo
dos dois candidatos.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Surgiu êsse
encontro entre ambos e, então, dei uma nota
incisiva, em nome do Exército, de que as eleições se
realizariam a 2 de dezembro:
Por que fiz isso? Não só para acalmar a
opinião pública, como porque o Presidente Getúlio
Vargas, na grande manifestação de 3 de outubro da
qual participaram numerosos comunistas havia
declarado que estava disposto, até a renunciar o
cargo de Presidente, se isso fôsse necessário à
tranquilidade
da
nação
brasileira.
Depois,
sobrevieram outros acontecimentos que tumultuaram
a América do Sul, o mundo todo, e acabaram não
tumultuando o Brasil, graças ao 29 de outubro. Como
disse aos jornalistas, o 29 de outubro não foi
pensado, foi desfechado de súbito. Naturalmente,
funcionou como mecanismo de relojoaria.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – V.
Excelência
dá
licença
para
um
aparte?
(Assentimento do orador). Confirmando a declaração
de V. Ex.ª, posso dizer que o comandante da 3ª
Região Militar, General Obino, provou com
documentos que nada havia sido preparado fora do
momento.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Chegarei lá. Sei
de tudo, sei que V. Excelência largou o govêrno de
noite. Sei de tudo, estou calado, embora digam que
eu falo demais. Falo demais para falar menos.
O 29 de outubro teve o espírito que tenho
procurado sempre manter vivo junto de meus
colegas das Forças Armadas, entre os quais V. Ex.ª
é das mais brilhantes figuras.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Obrigado a
V. Ex.ª.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Digo-o com tôda
a justiça. Só peço a V. Ex.ª retifique seu juízo a
respeito da atitude do Sr. Presidente da República,
General Eurico Gaspar Dutra. Sou um dos homens
que conversam mais livremente com S. Excelência, e
sei o seu pensamento a respeito do 29 de outubro.
Sôbre a questão de manobras prévias
para
a
sucessão
presidencial,
te-
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nho dito a S. Ex.ª que não se desintêresse
dessa questão – confesso-o porque S. Ex.ª é
inteiramente desapegado. Realmente na campanha
presidencial, a UDN, por política, vamos dizer assim,
não o atacava muito. Atacava simplesmente o
Chefe do Govêrno, Sr. Getúlio Vargas e, ainda mais
que o Chefe do Govêrno, a mim V. Ex.ª recorrendo
aos jornais de época verá que o homem mais
atacado era eu, o chefe do movimento de 29 de
outubro.
Temos
essas
comemorações,
temos
êste feriado, cujo projeto vamos votar, como
um marco semelhante ao 15 de novembro, uma
data cívica, uma data que enaltece as Fôrças
Armadas, uma data por conseguinte, patriótica e,
agora repito, uma frase das muitas que S. Ex.ª citou
no seu discurso escrito com técnica perfeita
sobretudo nas citações que faz a mim e ao General
Dutra.
S. Ex.ª há de saber que, em época alguma,
repudiamos o nosso papel em 10 de novembro de
1937.
O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito bem.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Termino, então,
este meu exórdio à resposta que teria de dar a S.
Ex.ª, declarando que, como São Paulo, não tenho
podido fazer o bem que quero,e tenho feito o mal
que não quero.
No dia 29 de outubro de 1945, perdemos a
liberdade de fazer o mal e ganhamos a liberdade de
fazer o bem novamente. (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Aprovada urgência
para discussão do projeto que declara feriado
nacional o dia 29 de outubro, a discussão da matéria,
de acôrdo com o Regimento deve começar pelo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. ISMAR DE GÓES (Pela ordem): – Sr.
Presidente, como se trata de parecer verbal, consulto
a V. Ex.ª se não seria conveniente que o digno
relator o iniciasse lendo a justificativa do projeto,
para se tomar conhecimento da mesma.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto não veio
acompanhado de nenhuma justificação. Aliás, as
justificações, dos projetos da Câmara dos Deputados
nunca os acompanham.

Tem a palavra o Senador Augusto Meira,
relator da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – O Projeto nº 431,
de 1948, da Câmara dos Deputados, tem por objeto
feriar e dia 29 do corrente, aniversário da
restauração do regime democrático entre nós.
Parece que bastaria que o Executivo tornasse o
ponto facultativo, concorrendo, dêsse modo, para
caracterizar e solenizar a data, sem haver
necessidade de uma geral paralização dos serviços.
Já, de muito, se vem sentindo o mau efeito de tantos
dias em que o trabalho se interrompe em prejuízo
manifesto de todos.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Multo bem.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Quem se der ao
trabalho de bem examinar o assunto, verificará que,
entre nós, os dias de folga entre domingos, feriados
e dias santos, chega a proporções demasiosas. Das
escolas, aos campos, e às fábricas, inocula-se
insensivelmente o gôso à desocupação e aos
péssimos efeitos que daí resultam. Em todo caso, a
restauração da democracia entre nós, do regime
constitucional, pela ação benéfica do próprio povo e
seus representantes justificaria a idéia do feriado que
se tem em vista.
Desde nossa independência, os nossos
maiores se mostraram ciosos de nossas liberdades,
da garantia absoluta dos direitos do homem.
Isso tanto assim foi, que Pedro I, dissolvendo
a Assembléia Constituinte, sentiu-se na obrigação
de tranquilizar a alma popular conferindo,
desde logo, à Nação uma Constituição que é, ao
certo, dadas as circunstâncias de então, um
monumento inestimável em que assentou, por longo
tempo, a segurança, o desenvolvimento e
a grandeza do país. Êle, não se atreveu a modificar,
por, ato próprio, essa Constituição, que certamente
teria advindo, da própria Constituinte se esta
houvesse sido mais prudente e se o primeiro
Imperador, educado em um regime despótico, não se
deixasse saturar e levar pelo reacionarismo de
Metternich, a êsse tempo de prestigio universal,
segundo cujo pensamento o Chefe de uma Nação
jamais devia consentir em receber uma carta
constitucional, formulada pelos representantes do
povo, mas ao contrário fazê-la valer e criar por von-
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tade própria. O fato tinha a mais alta significação. Se
a lei constitucional parte do Príncipe e só dêle, como
poderá sentar-se com firmeza e tranquilidade da
Nação? Daí mesmo partiram entre nós, protestos e
movimentos revolucionários que se glorificaram à luz
dos princípios liberais. Seja como fôr, o regime
democrático se radicou entre nós. A revolução
republicana de 89 veio acentuar essas tendências
imanentes na índole do nosso povo. Fêz-se a
Federação e a nova Constituição trouxe-nos, na
atuação do Poder Judiciário, um regime de garantias
fundamentais contra os excessos, êrros e demasias
dos outros poderes. Acostumamo-nos assim, à uma
vida de ordem, de segurança, de progresso dentro
das leis. Esta tendência foi sempre de tal natureza
que a Constituição, outorgada pelo próprio
Presidente Vargas, não pode fugir às linhas
fundamentais de nossa orgânica constitucional.
Chegou mesmo a melhorar a Constituição de 91 em
muitos pontos: extinguiu a miséria da dualidade de
justiça, unificou o direito processual, manteve o
mandado de segurança, conquista imensa do novo
direito brasileiro, determinou que o procurador geral
fôsse escolhido entre os homens doutos mais
notáveis acabando com o êrro atroz de desfalcar o
número dos juízes do Supremo Tribunal Federal.
Determinou que os concessionários de serviços
públicos ficassem, como todo mundo, sujeitos aos
pagamentos de impostos, eliminando a privilégio
ináudito
e
tendencioso
que
se
infiltrara
sorrateiramente na Constituição de 91. Não se pode
negar que a aspiração democrática dominou em
muito a obra do Ditador.
Nestas condições, é fácil de ver que,
apesar de tudo, fatigava a Nação com a quebra
de nossa trajetória ascensorial democrática,
o excesso de poderio de que se apropriou
o Executivo, por uma resolução que, no entanto,
no momento, pareceu inevitável, em prejuízo
dos
outros
poderes.
Êsse
sentimento
nacional
acentuou-se
e
foi
compreendido
pelo Exército e, como a situação do mundo já não
era a mesma que facilitou o totalitarismo por tôda
parte, e a tolerância, entre nós, a nossa vida
democrática foi restaurada, advindo a seguir a carta
constitucional, que nos rege, ainda cheia de graves
imperfeições. Mas, em todo o caso, construída pelo

povo, E' razoável, pois, que a Nação se sinta
esperançada e ávida de todo progresso no caminho
que sempre trilhamos, tendo como ideal a
democracia, o regime das leis legais, formuladas
pelos representantes do povo por sua vez
empenhados, todos, em bem servir ao país.
Compreende-se a satisfação nacional por êsse
retôrna ao regime democrático, único compatível
com a dignidade do cidadão, a vontade popular e
com as nossas tradições e vocações da porvir.
Tiremos todo proveito das lições do passado,
demos ao dia 29 todo o fulgor que lhe convenha e,
sobretudo façamos dêle, de sua recordação, um dia
da mais larga, da mais veemente, da mais generosa
confraternização nacional.
Outra não é, não pode ser e não será a
opinião do eminente Chefe do Govêrno.
O projeto pode ser aceito e aprovado pelo
Senado. Penso, porém, que há necessidade de
corrigi-lo, motivo porque apresento uma emenda, a
meu ver indispensável, mandando suprimim o
parágrafo único que considero tendencioso,
descabido. (Muito bem; muito bem).
Vem á à Mesa, é lida e apoiada a seguinte:
EMENDA
Ao Projeto de Lei da Câmara, nº 431, de 1948.
Elimine-se o parágrafo único do projeto,
francamente absurdo, desarrazoado e tendencioso,
em tal emergência.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. SALGADO FILHO (*): – Sr. Presidente,
eu teria silenciado qualquer comentário sôbre o
projeto em discussão se êle se limitasse – como fiz
sentir na sessão de 27 de outubro do ano passado –
a um voto congratulatório à ação dos generais das
Fôrças Armadas Brasileiras, os quais, com seu
gesto, evitaram a luta entre irmãos.
Está
lembrado
o
Senado
do
meu
pronunciamento nessa oportunidade. Coerente com
essas idéias, hoje como fintem, dar-lhe-ia meu voto.
Mas não é possível que concorra agora para o
desvirtuamento de um fato histórico,
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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para um êrro na história constitucional do Brasil.
Êsse projeto não se limita a louvar os
Generais, louvor com o qual sinceramente
concordaria. Vai além, porque fixa um marco da
reconstitucíonalização do país, do retôrno do Brasil
ao regíme democrático.
Sr. Presidente, não concordo, em absoluto,
com essa assertiva, de vez que o golpe foi
eminentemente militar, como bem o classificou o
ilustre Senador General Góes Monteiro, cuja
amizade mantenho de longa data e a quem rendo o
maior aprêço. O 29 de Outubro de 1945 não pode
ser classificado como gesto democrático nem como
golpe que possibilitasse a volta do país ao regime
constitucional.
O gesto nobre e digno dos generais teve em
verdade o alcance de estabelecer a ordem, então
ameaçada de perturbação. Se parássemos ai, muito
bem: daria com prazer meu voto ao projeto. Mas,
não; vai além. E o que se quer declarar não procede,
porque contra isso clama a verdade.
Se é certo que o golpe teve o mérito de
tranqüilizar a família brasileira, não se lhe pode
atribuir, a êle só, a realização das eleições marcadas
pelo Govêrno do Sr. Getúlio Vargas e para cuja
efetivação todos os meios foram empregados,
distribuição de material eleitoral, por via aérea,
segundo atesta o agradecimento do Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral, na ocasião e atualmente
Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Ao receber agora convite endereçado ao
partido que tenho a honra de presidir
provisoriamente, durante o afastamento do seu
eminente chefe, o presidente efetivo, Sr. Getúlio
Vargas, fiz sentir àquele magistrado nossa
divergência, motivo porque não poderia comparecer
ao ato. No convite se declarava a finalidade: festejar
o 29 de outubro, data que lembraria a
redemocratização do país, a reconstitucionalização
da nossa pátria. Seria uma incoerência comigo
mesmo, porquanto como ministro do Sr. Getúlio
Vargas, na pasta militar da Aeronáutica, sempre
pugnei por essas eleições. Quando no extrangeiro,
no exercício daquele alto cargo, declarei que as
eleições para a reconstitucionalização do país teriam
lugar a 2 de dezembro, não sendo às mesmas
candidato o Sr. Getúlio Vargas.
Até hoje, não se me apresenta uma
só prova de que tivesse feito qualquer

assertiva leviana. Eu divulgava o pensamento
externado por aquêle ilustre brasileiro, então
presidente da República, Sr. Getúlio Vargas, e punha
S. Ex.ª ao corrente dos boatos de que se preparava
um golpe visando impedir a realização das
eleições.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Então, como
V. Ex.ª justifica. a deflagração da campanha
"queremista", com o nome do Sr. Getúlio Vargas, no
sentido de enfraquecer a candidatura do
General Dutra, campanha essa feita, por pessoas
da
intimidade
do
então
Presidente
da
República?
O SR. SALGADO FILHO: – Nunca justifiquei
a campanha "queremista" isto é, a continuidade
do Senhor Getúlio Vargas no Poder. E, se
assim procedi, não me assiste, neste momento, o
dever de fazê-lo perante o Senado. Meu nome foi
até objeto de cogitações da parte do chefe de
um partido do norte, que vale muito por si, mas que
tem ainda no sangue a lembrança de João
Pessôa.
Tive oportunidade, quando na Inglaterra, de
fazer afirmações categóricas, em nome do então
Presidente da República, de que as eleições se
realizariam a 2 de dezembro e S. Excelência a elas
não concorreria.
Posteriormente, lançou-se meu nome como o
de possível terceiro candidato, visando o
apaziguamento da família brasileira.
Do Rio Grande do Sul chegaram emissários
incumbidos de confabular comigo sôbre o
assunto. De S. Paulo chefes políticos da
maior projeção, também vieram com fim idêntico.
A todos afirmei que, àquela altura dos
acontecimentos, não mais era possível cogitar-se de
um tertius, porque às urnas seriam levados os
nomes de dois brasileiros com possibilidade de
vitória: o General Eurico Gaspar Dutra e o Brigadeiro
Eduardo Gomes:
Caso minha declaração seja posta em dúvida,
tenho em mãos uma coleção de recortes de jornais,
que guardo como elemento precioso e corroborará
tôdas as minhas assertivas, porquanto não as faço
sem o cunho veraz e sem a sinceridade que
caracterizam todos os atos da minha vida
pública.
Aqui estão os recortes transcrevendo a
entrevista concedida em Londres.
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"A Manhã" de primeiro de setembro,
veiculava
o
seguinte
tópico
das
minhas
declarações:
"O Presidente Vargas deseja descansar. Sei
que pretende deixar a política em breve. Deseja que
os candidatos à presidência tenham completa
liberdade em suas campanhas, para permitir a mais
pura expressão da preferência dos eleitores. Quer
que estejam inteiramente livres e que o povo
brasileiro expresse a sua escôlha sem a sua
influência".
Aqui estão, igualmente, alguns recortes
contendo entrevistas concedidas no retôrno daquela
viagem, eminentemente política, como alto dignatário
de uma pasta militar do Govêrno do Sr. Getúlio
Vargas.
A "Fôlha da Manhã", de 30 de setembro de
1945, transcrevia estas declarações que então eu
fizera:
"A impressão dominante em todos os círculos
é a de que as eleições se processarão em completa
ordem".
Um jornalista pergunta ao Sr. Salgado Filho se
era verdade que o seu nome seria apresentado
como candidato de conciliação às próximas eleições
presidenciais. Respondendo, o Ministro declarou que
estava sabendo da notícia agora, pelo reporter. O
Ministro acentuou que as candidaturas estavam
claramente definidas e marchavam para a disputa
eleitoral. Acreditava que nenhuma modificação fora
feita ou estava sendo sériamente levada em conta;
para alterar as disposições da lei constitucional
número 9.
O "Diário da Noite" de 1º de outubro
daquele ano veiculava ainda estas declarações
que eu fizera no Rio, quando de volta da minha
viagem:
"A situação atual já não comporta terceiro
candidato. A situação ficou definida com as
duas candidaturas que devem disputar as
eleições na data prefixada. Não há mais ambiente
para "tertius". Ademais, ninguém iria lembrar-se de
um homem apolítico como eu, que só tenho um
objetivo: voltar à tranqüilidade da vida privada. Creio
que já cumpri o meu dever como cidadão, no pasto
que ora ocupo".

Figura ainda neste recorte o discurso onde
dizia marcharíamos para as eleições de 2 de
dezembro com os dois candidatos apontados: um
pelo Partido Social Democrático (saído do bôlso do
colete do então Chefe do Executivo) e outro pela
União Democrática Nacional.
O primeiro deles, General Eurico Gaspar Dutra,
dignificara a Pasta da Guerra; o segundo, Brigadeiro
Eduardo Gomes, prestara relevantes serviços, com
nobreza inexcedível; no comando da 2.ª Zona Aérea,
pôsto que Ihe entregara, num período agitado, pela
confiança. depositada em seu caráter, quando muitos
se insurgiam contra essa nomeação.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O nobre colega
compreende que, na ocasião, uma palavra enérgica
e decisiva do Senador Getúlio Vargas teria pôsto fim
a campanha "queremista".
O SR. SALGADO FILHO: – O Senhor Getúlio
Vargas não se podia imiscuir nas intrigas então
espalhadas por todos os Estados, cidades e
municípios....
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com a
autoridade do seu nome, podia.
O SR. SALGADO FILHO: – talvez veiculadas
por amigos dedicados, mas, conforme há pouco
afirmou o eminente Senador Góes Monteiro
explorados pelos comunistas, Não era possível a S.
Ex.ª descer a sua dignidade e declarar, diariamente,
que mantinha seu apôio ao candidato apontado.
O SR. VICTORINO FREIRE: – S. Exª aceitava
as manifestações dos queremistas que iam a Palácio.
O SR. SALGADO FILHO: – S. Excelência não
podia repudiar manifestações populares, daqueles
que iam saudá-lo e hipotecar-lhe solidariedade,
quando seus inimigos procuravam esmagá-lo,
denegrir-lhe o nome e expô-lo à maledicência pública.
Não há, porém, uma só palavra de S. Ex.ª
desmerecendo seu candidato, aliás também indicado
pelo Partido Social Democrático.
Para confirmar o que venho de deduzir,
tenho em mãos a prova da atitude do então
Chefe do Executivo. Em manifestação realizada
a 20 de outubro de 1945, quando o General
Dutra ia presidir um meeting de defesa da sua
candidatura, na Cidade de Pôrto Alegre, S. Ex.ª
foi saudoso pelo P. S. D. nos térmos que vou
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lêr ao Senado, para que constem dos nossos Anais:
"Em 20 de outubro, no largo da Prefeitura, na
presença do General Eurico Dutra, foi feito um
discurso, em que havia êste tópico:
Eis aí, Sr. General Eurico Gaspar Dutra, em
pinceladas rápidas, o que todos nós do PSD
esperamos de V. Ex.ª Apenas o prosseguimento
admirável das obras públicas, e a conservação das
diretrizes sociais e econômicas do Govérno a que V.
Excelência prestou inestimável solidariedade e
esplêndida colaboração.
No
primeiro
contacto
com
a
terra
gaúcha,
procurando
sentir
e
compreender
as aspirações, os ideais, e os sentimentos
da sua gente leal e franca, V. Excelência, adquirirá a
mais absoluta certeza de como o Rio Grande do Sul
disputará, em 2 de Dezembro, com outros Estados
brasileiros, a honra de contribuir com o maior
coeficiente
eleitoral,
proporcionalmente
às
respectivas populações, para a eleição de V. Ex.ª
Apoiamos, intransigentemente, a candidatura do
General Enrico Gaspar Dutra à presidência da
República, porque somos Getulistas exaltados e por
que temos a mais sólida convicção de que V. Ex.ª,
como Presidente da República, será o continuador
emérito do plano governamental de que foi um dos
principais artífices. O povo de Pôrto Alegre, portanto,
do Rio Grande do Sul, saúda em V, Excelência o
continuador da obra imperecivel do Sr. Getúlio
Vargas".
E quem fez, Sr. Presidente, êsse discurso
ao General Eurico Dutra, emérito e nobre Presidente
da República, no dia 20 de outubro de 1945,
na capital do meu estado,na minha cidade
natal?
O Sr. Ministro Clovis Pestana, em nome do
P. S. D.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Permite-me
V. Ex.ª um aparte? (assentimento do orador). Assisti
a êsse comício e ouvi essas palavras.
O SR. SALGADO FILHO: – Obrigado a VV.
Ex.ª E' possível que me contestem depois da
enumeração dêsses fatos?

O "Diário da Noite", ao tempo em que eu era
ainda Ministro da Aeronáutica, publicava o seguinte:
"Não há ambiente, declarava o Sr. Ministro
Salgado Filho, para uma terceira candidatura, quando
na Praça da Prefeitura, no Estado do Rio Grande do
Sul, em Parto Alegre, o representante do P. S. D.,
getulista extremado, conforme êle confessa,
declarava, que o Rio Grande do Sul tinha como ponto
de honra levar o nome do General Eurico Dutra à
presidência da República; seria o continuador da
política e da obra imperecível do Sr. Getúlio Vargas".
O que não é concebível, Sr. Presidente, é que
o P.S.D., venha hoje colaborar com a U.D.N. Que
esta última, renegando o Sr. Getúlio Vargas,
negando-lhe todos os predicados, que o outro partido
enaltecia, venha perante o povo brasileiro dizer: "Nós
saudamos o 29 de outubro corno marco da
redemocratização do pais" – compreende-se.
Eu, que não era "queremista" em 1945, –
como pode dar testemunho o meu eminente colega,
Senador Góes Monteiro, relembrando ainda há
pouco um episódio, para bem caracterizar nossa
convicção e vontade, – jamais tive dúvidas de que a
palavra do govêrno fôsse respeitada relativamente
às eleições de 2 de dezembro.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – V.
Excelência permite um aparte?
O SR. SALGADO FILHO: – Com prazer.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Já afirmei
no Senado e repito: eu havia recebido ordem direta e
expressa do Sr. Getúlio Vargas, para, no govêrno do
Rio Grande do Sul, fazer todos os esforços para que
aqueles que queriam perturbar a ordem pública não
tivessem motivos para o fazer.
O SR. SALGADO FILHO: – O depoimento,
pela palavra verdadeira e digna de V. Ex.ª.
corrobora o noticiário dos jornais da época,
que acabei de lêr contendo as afirmações que
eu, fazia, em tal sentido, em nome do Sr. Getúlio
Vargas, autorizado por êle e irmanado com o
seu pensamento. Entretanto, os boatos eram de
tal natureza, antes dessas afirmações, que cheguei
a consultá-lo sêbre se, em verdade, iríamos trilhar
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outro caminho, porque se outra fôsse a rota, eu não
poderia continuar como Ministro da Aeronáutica de
seu govêrno.
A palavra de S. Ex.ª foi sempre no sentido de
fortalecer a convicção, que eu externava, cheio de
sinceridade, – convicção que ainda hoje nutro – de
que as eleições se realizariam, com o 29 de outubro
ou. sem êle, a 2 de dezembro de 1946.
O SR. GÓES MONTEIRO: – V. Excelência dá
licença para um aparte?
O SR. SALGADO FILHO: – Com muito
prazer.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Creio que
V.
Ex.ª
está
incidindo,
também,
em
equívoco a respeito da interpretação dada a
comemoração de 29 de outubro, apezar
das explicações que forneci ao Senado, em nome
do Senhor Presidente da República. Filo
sem autorização pessoal e direta, é verdade, mas
levado pelo conhecimento que tenho no pensamento
de S. Excelência a êsse respeito. A comemoração de
29 de outubro, tem, unicamente, caráter cívicohistórico, necessàriamente histórico, político e
patriótico.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Outro não pode
ter sido o pensamento do Chefe da Nação.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Parece-me que o
ilustre Senador Salgado Filho está confundindo
causa com efeito. Naturalmente, como um dos
dirigentes do Partido Trabalhista, de que é Chefe o
Exmo, Senador Getúlio Vargas, por fôrça mesmo
daquêles acontecimentos, tem esquecido a causa
imediata, a causa eficiente, que fêz desencadear o
29 de outubro. Refiro o fato, apenas para fazer urna
ressalva aos argumentos de V. Excelência, pois julgo
que o Senado está colocando tão bem, tão alto, com
tanta elevação os debates, que não podemos fazer
em uma sessão, nem mesmo em muitas, o histórico
completo. dos acontecimentos, que vieram desde
1930 até a atualidade, dos quais não negamos tenha
sido figura máxima o Exmo. Senador Getúlio Vargas.
Mas, para efeito das comemorações de 29 de
outubro, não está absolutamente em causa a
personalidade de S. Ex.ª, nem há qualquer intuito de
hostilidade por parte do Govêrno, pois, neste caso,
seria o Govêrno rebaixar-se e desmerecer a si
Próprio.

O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito bem.
O SR. SALGADO FILHO: – Mas, meu
eminente e distinto colega, Senador Góes Monteiro,
não ponho em dúvida a palavra de V. Ex.ª nem a
interpretação que dá às comemorações. Nem
mesmo o pensamento do Sr, Presidente da
República, a quem rendo as homenagens de meu
respeito e admiração. Não sou capaz de pensar que
S. Ex.ª descesse do seu alto pôsto para mandar ferir
o amigo da véspera, que jamais praticou um ato que
importasse desconsideração a S. Excelência e o
fizesse no sentido de que o rebaixar no conceito
público.
Eu não dou ao gesto do Sr. General Eurico
Dutra, a quem admiro e considero, essa
interpretação de Vossa E.ª mas a. letra fria do
projeto, cujo parágrafo único o nobre relator da
Comissão de Constituição e Justiça considerou:
insidioso pedindo a sua eliminação.
O SR. GÓES MONTEIRO: – V. Excelência
não deve, como trabalhista, concordar com isso.
O SR. SALGADO FILHO: – Vossa Ex.ª diz
bem: o parágrafo único não é o que eu pensava. E,
se me referi à insídia dêsse parágrafo, foi por pensar
que houvesse algum veneno na sua intercalação,
Agora vejo que êsse parágrafo foi apresentado,
precisamente, por elementos do meu partido. E,
então, não sei por que considerar insidioso um
parágrafo que manda pagar aos operários a diária
dêsse feriado de 29 de outubro.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Não posso
compreender como em projeto dessa natureza,
visando simplesmente a celebração de um dia
notável da história cívica nacional, se enxerte um
dispositivo destes, como espécie de fugitivo que
escapa à polícia.
O SR. SALGADO FILHO: – E' uma
necessidade, a fim de que os operários, que não
contribuíram para êsse movimento e até foram
contra êle não tenham o prejuízo resultante désse
feriado, justamente quando o, Congresso está
mandando pagar o descanso semanal a êsses
mesmos trabalhadores.
Eis ai, Sr. Presidente, porque pedi a V.
Ex.ª me fizesse chegar às mãos o projeto,
ainda não publicado, Pretendia lê-lo, porém
preferi fiar-me na palavra do relator, o eminente
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Senador Augusto Meira; a quem tributo grande
consideração.
Julguei êsse parágrafo, a princípio, não pela
interpretação do meu eminente colega, Sr. Senador
Góes Monteiro, mas baseado na justificação feita na
Tribuna da Câmara, contendo uma imputação ao Sr.
Getúlio Vargas, a quem eu considero como chefe,
politicamente e, mais do que isso ao meu amigo de
ontem, de hoje e de amanhã, porque jamais renego
as amizades, quando os meus amigos caem do
Poder. Mais meu amigo do que o Sr. Getúlio Vargas
era o Senhor General Dutra – mais antigo e mais
intimo. Quando, entretanto, S. Ex.ª subiu ao poder,
eu não lhe subi as escadas, ao passo que, ao descer
dêsse palácio o Sr. Getúlio Vargas, eu o acompanhei
até regressar ao seu torrão natal.
Não posso cometer a perfídia de imputar ao
Sr. General Dutra aquilo que foi proferido da tribuna
da Câmara para sustentar êsse projeto, nem tão
.pouco o que tem sido, contínua e diariamente,
publicado pela imprensa como agressão ao eminente
Senador riograndense.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – V.ª
Excelência dá licença para um aparte? –
(Assentimento do orador) – Quando o Sr. Getúlio
Vargas chegou ao Rio Grande do Sul, depois dc
golpe de 29 de outubro, uma Comissão do P. S. D.
dirigiu-se a Santos Reis a fim de saber qual deveria
ser a orientação do Partido Social Democrático.
Dessa, comissão, fazia parte o atual governador do
Rio Grande do Sul. A resposta de S. Excelência foi a
seguinte: "Que o Rio Grande do Sul cumpra os
seus compromissos e deixe as questões pessoais de
lado.
O SR. SALGADO FILHO: – Agradeço o
esclarecimento que o ilustre colega acaba de prestar.
Direi, se V. Exª permitir, que depois de eleito o
Sr. General Eurico Dutra, recebi ordens do Sr.
Getúlio Vargas para lhe levar o meu apôio,. porque o
eminente chefe trabalhista, em todos os instantes da
sua vida e eu tenho sido pregador leal dêsse seu
pensamento – sempre se mostrou no sentido de que
o povo vivesse em paz, tranquilo, para que a família
brasileira e, sobretudo, o operariado nacional,
pudesse
trabalhar
e
produzir
para
o
engrandecimento da nossa pátria.

De Norte a Sul do País tenho levado a palavra
do eminente chefe; e quando querem agitar com o
nome de Getúlio Vargas o ambiente político,
desaconselho-os, Poderiam perturbar a ordem, tal o
conceito da opinião pública a respeito do nosso
eminente colega de bancada, senador pelo Estado
do Rio Grande do Sul.
Não me insurjo contra os integrantes da União
Democrática Nacional. São coerentes, Sempre disse
e mais uma vez repito.
O SR. GÓES MONTEIRO: – O P. S. D.,
coerente, depois do 29 de outubro, votou no General
Dutra, um dos seus principais chefes.
O SR. GÓES MONTEIRO: – O P. S. D.,
coerente, depois do 29 de outubro, votou no General
Dutra, um dos seus principais chefes.
O SR. SALGADO FILHO: – Votou no General
Dutra ,conforme Vossa Ex.º diz, aconselhado por
Getúlio Vargas.
O SR. GÓES MONTEIRO: – O P. S. D.?
O SR. SALGADO FILHO: – Sim. O P. S. D.,
aconselhado por Getúlio Vargas porque dentro dêste
partido tem êle inúmeros amigos.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não Podia
deixar de ter. Nessa ocasião, o P. S. D. lançara a.
candidatura do General Dutra, Se retirasse o apoio
seria traição.
O SR. SALGADO FILHO: – Não disse isso.
O SR. GÓES MONTEIRO: – O senador
Getúlio Vargas, a partir, penso, de 2 de novembro,
aconselhou ,os trabalhistas a votarem no general
Dutra.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Apoiou, com o
Partido Trabalhista Brasileiro o Sr. Getúlio Vargas.
O SR. GÓES MONTEIRO: – O P. S. D. já
havia,tomado a mesma decisão. Não a modificou; ao
contrário, manteve a candidatura.
O SR. SALGADO FILHO: – Pelo amor de
Deus, não dêm às minhas palavras senão a
interpretação que realmente exprimem.
O SR GÓES MONTEIRO: – Neste ponto, peço
licença para dizer que o P. S. D. foi mais firme que a
U.D.N.
O SR. SALGADO FILHO: – Não estou dizendo
que merece censura o P. S. D, por ter votado
no General Dutra. Era o seu dever, a sua obri-
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gação, na satisfação dos seus compromissos.
O SR. GÓES MONTEIRO: – O presidente
Vargas tem muitos amigos no P. S. D. Se o expresidente tivesse dito ao P. S. D. que não apoiasse
a candidatura do general Dutra, sofreria decepção.
O SR. SALGADO FILHO: – Lembre-se V.
Exª de que o Sr. Eurico Dutra era General do
Exército; tomou parte no 29 de outubro. Poderia
advir ressentimento, se Getulio Vargas não fôsse a
nobreza de caráter que é; o homem magnânimo que
sempre se revelou nas altas posições que ocupou.
Nunca perseguiu a alguém; ao contrário, seus atos
sempre foram de clemência.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Eu poderia
responder às objeções de V. Excelência. Sei como
se passaram os fatos; mas estão fora dos debates.
Deixarei para outra oportunidade. Prometo, porém,
a V. Exª explicar as razões que levaram o Sr.
Getúlio Vargas a mandar o P. T. B. votar no general
Dutra. Conheço os fatos, porque participei do
Govêrno Linhares. Sabe V. Ex.ª que o 29 de
outubro, nas suas conseqüências, poderia ter sido
em detrimento da candidatura do General Dutra. Se
não o foi, as razões são outras.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Muito
bem.
O SR. SALGADO FILHO: – Para o 29 de
outubro, em detrimento da candidatura do General
Dutra, não concorreu o Sr. Getúlio Vargas.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Sabe Vossa Ex.ª
que sou "um marcado", como se diz nos pagos sul
riograndenses, por causa disso.
O SR. SALGADO FILHO: – Vossa Ex.ª que
participou do Govêrno Linhares, sabe que a
tendência, naquele período, não era para General
Dutra. Não por parte de V. Excelência, seu amigo
leal.
O SR. GÓES MONTEIRO: – Posso,
colaborador que fui do presidente Linhares, atestar
que S. Ex.ª procedeu muito corretamente comigo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Excelência
poderá citar o então Ministro da Justiça, Sr.
Sampaio Dória, que, à revelia do Presidente
Linhares, no meu Estado, por exemplo, nomeou
desembargador fora da magistratura, aposentado
há dez anos.

O SR. SALGADO FILHO: – Não poderia, Sr.
Presidente, ter melhor testemunho que o prestara
na informação do ilustre colega.
No Govêrno Linhares, se houve Ministros,
como o meu eminente colega Góes Monteiro, fiéis a
seus camaradas e à sua palavra, também os houve
como o Ministro da Justiça, que cometeu as maiores
arbitrariedades. O ilustre Senador Victorino Freire,
apresentando, com espontaneidade, a verdade dos
fatos, confirma minhas assertivas verazes sinceras.
E mais uma contribuição para a história republicana.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Devo dizer a
V. Ex.ª para honra do Presidente Linhares, que,
quando começaram as demissões a torto e a direito
no meu Estado, S. Ex.ª ordenou ao então
interventor não mais continuar nessa prática.
O SR. SALGADO FILHO: – Muito obrigado a
V. Ex.ª Sr. Senador Victorino Freire, meu nobre e
ilustre colega. Depois dos seus esclarecimentos,
confirmadores das minhas assertivas, deveria eu
considerar encerrado o meu discurso. Meu escopo
exclusivo foi salientar minha coerência política, sem
que me possam inquinar de saudosista, na frase
pouco delicada do atual Ministro da Justiça, ao
referir-se aos amigos do Sr. Getúlio Vargas. Não
sou saudosista, Senhor Presidente; fui contrário à
continuidade do Senhor Getúlio Vargas no govêrno,
em 1945. Depois de me afastar, jamais desejei
reingressar na política. Não quis entrar para o
Partido Social Democrático, ao ser convidado,
quando Ministro. Tive oportunidade de frizar, em
entrevistas, que meu único anseio era o retôrno à
vida profissional onde, pelo trabalho honrado e pelo
estudo, consegui nome no fôro da capital da
República, e o necessário para me garantir a
independência de caráter, sôbre a qual ninguém
pode tripudiar.
Sr. Presidente, poderia invocar o testemunho
do eminente Chefe da Nação e de que
está presente, para confirmar que, convidado
pelo Senhor Getúlio Vargas, há cêrca de três anos,
para dirigir o Partido Trabalhista Brasileiro, recuseime. Apesar da insistência de S. Ex.ª, coadjuvado
pelo honrado Sr. Presidente da República,
meu dileto amigo, não ingressei no terreno
partidário. Não queria ser político. Só o fui quando

– 902 –
meu eminente chefe, apedrejado, levado pela rua
da amargura, apelou para mim, para com êle,
trabalhar, politicamente, no Rio Grande. Fui, então,
honrado pelo voto dos meus patrícios, enobrecido
no orgulho do meu nome, única fortuna que
herdei de meu país. Estou convicto de que tenho
sabido honrar e dignificar o nome que trouxe do
bêrço.
O SR. JOAQUIM PIRES: – Apoiado.
O SR. SALGADO FILHO: – Não sou
saudosista, não fui "queremista". Em 1945, como
hoje, vivo à aconselhar aos meus correligionários
não se imiscuam em manifestações, mesmo quando
virem o nome do nosso chefe levado para a praça
pública com o fim de amesquinhá-lo. O conceito de
que desfruta na opinião pública não se desfaz com
os atos dos bajuladores, atirando pedras sôbre
quem no govêrno, só distribuiu messes, favores e
emprêgos.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V.
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador). Quero,
desde já, varrer a carapuça. Sou Senador da
República contra a vontade do chefe do partido de
V. Ex.ª que, no meu Estado, mandou votassem
contra mim. Em outra ocasião, terei oportunidade de
explicar a V. Ex.ª. Não o posso fazer num simples
aparte. Devo, desde logo, porém, varrer a minha
testada.
O SR. SALGADO FILHO: – Vossa
Excelência não pode varrer a testada da carapuça
que não lhe posso dar. Os cargos eletivos
não foram conferidos pelo Sr. Getúlio Vargas e,
sim, pelo povo. Não podia referir-me a V. Ex.ª
como eleito pela mão do Senhor Getúlio Vargas,
porque não é êle fabricante de Senador ou
Deputado.
O SR. VICTORINO FREIRE: – De muitos, foi.
O SR. SALGADO FILHO: – Quem delega
êsse poder é o povo brasileiro. V. Ex.ª foi eleito pelo
voto livre garantido pelo General Gaspar Dutra, nas
eleições realmente dignificantes realizadas pelo
govêrno de S. Ex.ª para constituição do Senado e
da Câmara.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito bem.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permita-me V.
Exª. Não supus quisesse Vossa Excelência me
atribuir a carapuça.

O SR. SALGADO FILHO: – Nem a V. Ex.ª
nem a qualquer outro representante do povo. Muitos
houve, entretanto, favorecidos pelo Senhor Getúlio
Vargas com altos empregos, com altas funções, que
não tiveram em manifestação pública a coragem de
dizer que nunca serviram ao Senhor Getúlio Vargas.
Referi-me, Senhor Senador Victorino Freire, àqueles
que não têm caráter e, por conseguinte, não podem
figurar entre os homens dignos da nacionalidade
brasileira.
O SR. VICTORINO FREIRE: – No meu
Estado, só tive hostilidade do Senador Getúlio
Vargas. Aliás, S. Excelência pagou-me, muito bem,
os vários atritos que tive na Constituinte defendendo
o seu Ministro da Viação e, meu chefe, o General
Mendonça Lima. Pagou-me mandando que me
insultassem, que votassem contra mim. Por Isso me
senti à vontade no meu Estado. Antes das eleições
de Senador, entreguei o mandato que o P. S. D. me
conferira.
O SR. SALGADO FILHO: – Neste passo, V.
Ex.ª ainda há de me permitir não considere culpado
o Senhor Getúlio Vargas por lhe ter negado o seu
apóio. S. Ex.ª não é oniciente nem pode estar ao
mesmo tempo em todos os lugares, pois não possui
o dom da ubiqüidade. S. Ex.ª tem que orientar-se
pelos chefes regionais de seu partido; êstes, com
tôda certeza, têm a culpa do que V. Ex.ª lhe quer
atribuir, mas lhe não cabe.
Sr. Presidente, meu intuito, ocupando a
atenção do Senado, não é censura as Fôrças
Armadas do país, pelas quais sempre tive
verdadeiro culto. Em tôda minha vida, demonstrei o
mais alto apreço pelo Exército, pela Marinha, e,
hoje, pela Aeronáutica; a qual considero um pouco
de mim, embora muitos queiram esquecer o meu
nome como primeiro titular e criador dessa pasta.
O SR. IVO D'AQUINO: – O nome de V. Ex.ª
não pode ser esquecido.
O SR. SALGADO FILHO: – Muito obrigado.
Nem era de esperar outra manifestação de V. Ex.ª;
mas, há muito espírito mesquinho, muita sombra, no
conceito de José Ingenieros, que vê, no falar
daquele que foi, um desprestígio para aquêles que
são. Agradeço imensamente a V. Ex.ª; contudo, não
tenho mágoa, nem guardo ressentimento de quem
quer que seja.
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Focalizando
êsse
problema,
quis,
apenas, ressaltar minha coerência e, sobretudo,
dar meu testemunho de que o procedimento
imputado
ao
Senhor
Getúlio
Vargas
de querer sonegar ao povo brasileiro as
eleições de 2 de dezembro, ou seja, a sua
redemocratização, não encontra nos fatos
explicação plausível.
O eminente Senador Góes Monteiro, nesta
sessão, revelou ao Senado a veracidade do
meu aparte, ao dar mais uma demonstração
da vontade do Senhor Getúlio Vargas, que não
me inspirou quando falei em Londres, nem quando
falei em Pernambuco, mas confirmou as
minhas entrevistas, autorizando-me, ao regressar
ao Rio de Janeiro, a fazer a afirmação de
que caminhávamos para as eleições de 2 de
dezembro, girando a disputa em tôrno de dois
candidatos. Solicitei que meu nome não fôsse
sequer cogitado, para não ocasionar uma
perturbação ou implicar num indicio de que,
realmente, S. Exxª desejava retroceder na
campanha já empreendida.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Enquanto V.
Ex.ª assim procedia, vários amigos do Senador
Getúlio Vargas deflagravam tremenda campanha
queremista em todo o país, procurando lançá-lo em
confusão.
O SR. SALGADO FILHO: – Faço votos
ao Criador no sentido de que o eminente
Sr. Presidente da República, General Eurico
Gaspar Dutra, saiba fugir dêsses falsos amigos
que comprometem as posições, pois não ouvem
a voz de comando, e, para se imporem
à consideração, que não merecem, seguem
palavra que não a sua, no sentido da ordem
e da harmonia da família brasileira, pregada
por S. Excelência como Presidente dos
brasileiros.
Tenho minha atitude como explicada. Ao
negar meu voto a êsse feriado, não é esta
uma negativa aos ilustres chefes militares,
conforme enunciei o ano passado e hoje repito,
não
com
o
desejo
de
lisongeálos,
mas,
exclusivamente,
de
manter
a
minha coerência de supremo admirador das
Fôrças Armadas que têm a seu cargo a
manutenção da nossa tranqüilidade, integridade e
soberania.
Juiz militar que fui, sempre me orgulhei dessa
posição; jamais quis trocá-la por outra mais
elevada que fosse no Supremo Tribunal Federal,

Porque considero a mais sublime das missões na
judicatura nacional a de decidir da sorte dos
homens, tendo sob sua guarda o patrimônio e o
pavilhão brasileiro.
O que pensava ôntem penso hoje e pensarei
amanhã, porque sou homem de convicções
sinceras.
Aberto o voluntariado do Exército Brasileiro
em 1903, fui um dos primeiros a correr às fileiras,
indo para a caserna prestar o serviço militar...
O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito bem.
O SR. SALGADO FILHO: – ... e V. Ex.ª foi
meu companheiro. Dai por diante, minha vida tem
sido uma seqüência de elevações, de sublimações
das Fôrças Armadas do país, não porque lhes
queira mendigar favores pessoais, mas porque
entendo que todo brasileiro tem o dever de
prestigiá-las, pois elas prestigiaram e amparam a
nacionalidade.
Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que
tinha de emitir, sem censura aos nobres e ilustres
generais que levaram avante o 29 de outubro –
movimento meramente militar, acontecimento
simplesmente
ocasional,
porque
não
foi
premeditado, conforme disse o ilustre Senador
Góes Monteiro. Não os censuro, antes os louvo,
porque trouxeram a tranqüilidade da família
brasileira, que pregamos, defendemos e pela qual
empregaremos os nossos esforços de patriotas.
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado).
Vem à Mesa, é lida e aprovada a seguinte
EMENDA
Ao Projeto de Lei da Câmara número 431, de 1948.
Ao Art. 1º.
Onde se diz:
"29 de outubro de 1948",
Diga-se:
"18 de setembro".
Justificação
Em verdade o regime ditatorial só terminou
com a Constituição de 18 de setembro de 1946. Se
há o desejo de comemorar a entrada do País em
regime democrático, devemos fazê-lo no dia em que
o fato ocorreu.
Sala das Sessões, em 27 de outubro e 1948,
– Salgado Filho.
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O SR. PRESIDENTE: – Continua a
discussão.
O SR. AUGUSTO MEIRA (*): – (pela ordem)
– Já fiz sentir, na emenda anexada ao projeto, que a
matéria é absolutamente estranha aos fins
patrióticos que o Senado tem em vista. Propus, por
isso, a supressão do parágrafo único.
Verifico, entretanto, que o dia 29 é depois de
amanhã. O projeto veio da Câmara ôntem e logo
nos foi distribuído para relatar.
Nestas condições, sou forçado a requerer a
V. Ex.ª, Sr. Presidente, consulte o Senado se
permite a retirada da emenda, de maneira que
projeto siga o seu curso normal sem os óbices
conseqüentes à junção da emenda. (Muito bem).
Vem à Mesa e é lido o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 170, de 1948
Forçado pela estreiteza do tempo, requeiro a
V. Exª consulte ao Senado se permite a retirada da
emenda que apresentei, no sentido de ser cortado o
parágrafo único do art. 1º do Projeto em debate,
medida essa que requeiro para não demorar o
andamento do Projeto de Lei da Câmara nº 431, de
1948.
Sala das Sessões, em 27 de outubro de
1048. – Augusto Meira.
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador
Augusto Meira requer a retiraria da emenda que
ofereceu ao projeto.
Os Senhores que aprovam o requerimento
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua a discussão do projeto.
O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor Presidente,
ouvi, com grande atenção, os notáveis discursos
proferidos pelos ilustres Senadores Srs. Ernesto
Dornelles e Salgado Filho.
OS SRS. ERNESTO DORNELLES E
SALGADO FILHO: – Muito obrigado a V. Excelência.
O SR. IVO D'AQUINO: – Á ambos não podia
deixar – e nesta ocasião o faço de prestar a minha
homenagem pela sinceridade com que, estou
convencido, se manifestaram SS. Ex.ªs, Externaram
porém, SS. Ex.ªs opiniões pessoais, dignas de
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

todo respeito, mas não posso escusarme de opôr
algumas restrições.
Ao primeiro discurso proferido o nosso
eminente correligionário, Senhor Senador Góes
Monteiro, respondeu, com a autoridade, clareza e
elevação de, idéias que lhe são habituais. E, de tal
maneira que peço licença a S. Exª para fazer das
suas palavras o próprio pensamento do Partido a
que pertenço.
Se, acaso, pretendesse acrescentar às
palavras proferidas pelo eminente correligionário
outras argumentações, nada mais faria do que as
desmerecer, de tal jeito tocaram elas os pontos
nucleares do assunto. E tendo solicitado
autorização ao ilustre Senador Góes Monteiro para
assim usar das suas expressões e peço-a, também,
a todos os meus correligionários aqui presentes,
(Apoiado; muito bem).
Está agora, Sr. Presidente, em debate o
projeto da Câmara dos Deputados, que declara
feriado o dia 29 de Outubro. A Comissão
de Constituição e Justiça, pela palavra de seu
relatar, deu parecer favorável, e eu não posso
ter
outra
orientação
senão
a
de
adotá-lo.
Além
disso,
quero
fazer
rápidas
considerações em tôrno do discurso pronunciado
pelo meu ilustre par, Senador Salgado Filho, pois a
interpretação dada por S. Exª, no que concerne
ao conteúdo do mencionado projeto, representa
sua opinião pessoal. Dessa forma, também,
quero dar a minha explicação não só a S. Exª,
como à Casa, a respeito do assunto.
Conforme depreendi de sua exposição,
censurou S. Exª o partido a que pertenço por
dar apôio ao projeto ora submetido à apreciação
da Casa.
O SR. SALGADO FILHO: – Permita-me V.
Exª um aparte?
O SR. IVO D'AQUINO: – Com todo o prazer.
O SR. SALGADO FILHO: – Baseei-me no
convite do Sr. Ministro Linhares, presidente de
honra
da
"Semana
Democrática",
que
nos convidava a prestar colaboração ao 29
de outubro, que, a seu ver, representava o
marco inicial da reconstitucionalização do país,
da sua democratização, quando para mim foi a
Constituição de 18 de setembro de 1948.
O SR. IVO D'AQUINO: – Ouvi com tôda
atenção o aparte de V. Exª.
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O SR. SALGADO FILHO: – Permita-me V.
Exª acrescente não ser opinião de um leigo, de vez
que é a do presidente da mais alta corporação
judiciária, aquele que aceitou ser nomeado
presidente do Supremo Tribunal, pelo Sr. Getúlio
Vargas, que, nesse sentido baixou decreto-lei
transferindo ao Executivo a faculdade até então
pertinente ao Supremo Tribunal Federal.
O SR. IVO D'AQUINO: – Ainda com a maior
atenção ouvi a continuação do aparte de V. Exª.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Isso em nada
diminuiu o Presidente Linhares.
O SR. IVO D'AQUINO: – Não se pode
entretanto, irrogar ao Partido Social Democrático
qualquer censura, ou mesmo restrição, por votar,
quer nesta Casa quer na Câmara dos Deputados, o
projeto em debate.
Como é do domínio público, a organização do
Partido Social Democrático coincidiu com a
apresentação da candidatura do Sr. General Eurico
Gaspar Dutra, à presidência da República.
Pelo que conheço da história do golpe de 29
de outubro, foi S. Excelência um dos seus
participes, e dos que nele mais efetivamente
colaboraram ao lado, entre outros, do Sr. General
Góes Monteiro e do Sr. Brigadeiro Eduardo Gomes.
Há um gesto que enobrece o Senhor General
Eurico Gaspar Dutra, nessa ocasião; o ter S. Exª
sugerido que o govêrno da República fôsse
entregue a um representante do Poder Judiciário; e,
mais ainda, se adotasse em todos os Estados do
Brasil o mesmo critério de modo a serem os
interventores substituídos por magistrados.
O Partido Social Democrático, fundado e
organizado por homens no poder naquela ocasião,
sobretudo interventores de Estados e Ministros de
Estado, viu-se, com o golpe de 29 de outubro, de
um momento para outro, afastado de tôdas as
posições políticas. Se porventura qualquer máquina
política estava organizada naquela ocasião, o golpe
de 29 de outubro desmontou-a, em tôdas as suas
peças, até a mais insignificante. Todos quantos
desfrutavam do poder e do mando e pertenciam ao
Partido
Social
Democrático,
foram
em
campo raso, disputar uma eleição da qual e
nosso
partido
saiu
vitorioso,
num

dos pleitos mais livres de que há notícia na história
política do Brasil.
E os que assim o declararam, Senhor
Presidente, não fomos nós; foi o então Ministro da
Justiça;
foram
os
magistrados
nomeados
interventores em todos os Estados; foram os
presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais
secundados pelo Presidente do Superior Tribunal
Eleitoral, na Capital da República.
Se há, portanto, Partido que possa, com
orgulho, dizer que sua vitória não emanou das
posições de mando nem ao compressão, nem do
oportunismo, é o Partido Social Democrático ...
O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito bem.
O SR. IVO D'AQUINO: – ... que logrou a
conquista das pastas que atualmente desfruta em
competição libérrima reconhecida por todos
quantos, nesta hora, representam o povo brasileiro.
Assim, pois, quer pela sua significação
histórica, e esta foi, aqui, dada pelo nosso ilustre
correligionário, Senhor General Góes Monteiro, quer
pelas suas conseqüências imediatas, ou mediatas,
o golpe de 29 de outubro conferiu ao P. S. D. um
brasão de honra, porque lhe permitiu, em urnas
livres, a conquista da Presidência da República e da
maioria de representantes nas duas Câmaras
Federais.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – O partido que
representa a consciência nacional.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Exª diz bem: o
partido que representa a consciência nacional.
O destino nos foi propício. Que diriam de nós,
Sr. Presidente, se tivéssemos vencido êsse pleito,
estando em nossas mãos as Interventorias dos
Estados, as Prefeituras, e os demais postos
administrativos? Não falhariam nossos adversários
em afirmar que a vitória teria resultado da máquina
eleitoral montada e posta à nossa disposição pela
Ditadura ... Não somos, portanto, insinceros no
afirmar que a mudança do regime nos trouxe
benefícios.
Somos, muitas vêzes, obrigados a aceitar os
acontecimentos políticos pela sua própria fatalidade.
Ainda
há
pouco,
o
Sr.
Senador
Góes Monteiro, citando fatos da história política
do
Brasil,
acentuou
a
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Circunstância de se explicarem, em certos passos,
menos pelos seus antecedentes do que pelas
circunstâncias ocasionais que os deflagraram.
O SR. ANDRADE RAMOS: – São fôrças
imanentes das circunstâncias.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Exª diz bem:
fôrças imanentes às quais não podemos fugir.
Assim, Sr. Presidente, os fatos, quaisquer
que sejam, devem ser considerados, pão apenas no
espaço, ou no tempo, mas no espaço-tempo
relativo, ligado ao seu sistema próprio de referência.
Se
analisarmos
a
história
humana,
verificaremos que é impossível dentro de um
mesmo ângulo, apreciar todos os fatos acontecidos
em épocas diferentes e em campos sociais, ou
políticos, diversos.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – V. Exª me
permite um aparte? (Assentimento do orador). Se o
29 de outubro proporcionou essa grande vitória ao
P. S. D., nem por isso a data deve ser consagrada
como feriado nacional.
O SR. IVO D'AQUINO: – Aí, a meu vêr, V.
Exª tem menos razão. Em qualquer acontecimento
político há sempre um momento culminante, há
sempre uma data que haja concorrido mais para o
seu evento, ou para a influência das opiniões que o
apreciam, ou sentem.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – E o momento
decisivo.
O SR. IVO D'AQUINO: – Realmente, o
momento decisivo.
Quando, na França, se comemora o dia 14 de
julho, pela queda da Bastilha, esta data é festejada
como um símbolo.
O SR. SALGADO FILHO: – O que se deu lá,
foi a queda de uma tirania, enquanto que, no Brasil
os
que
compartilharam
dessa
tirania
querem proclamar o 29 de outubro como
data
nacional.
Não
é
possível,
Sr. Presidente.
O SR. IVO D'AQUINO: – Estou apenas
citando datas como símbolos dos acontecimentos.
E, evidentemente, a 29 de outubro foi
mudado o regime na vida política brasileira;
passamos à prática democrática que incarnava uma
aspiração geral popular, e como V. Exª ainda
há pouco confessou de todos os que
serviram o próprio govêrno.

O SR. ERNESTO DORNELLES: – V. Exª me
permite um aparte? (Assentimento do orador) – O
primeiro magistrado da Nação, empossado a 29 de
outubro não o foi pelo princípio da legalidade e, sim,
por fôrça de um golpe de Estado.
O SR. IVO D'AQUINO: – Exatamente por
fôrça de um golpe de Estado. V. Exª deve
compreender que um golpe dessa natureza não
podia ter a virtude de, imediatamente, transformar
regime. Todos os golpes políticos abriam caminho
para preparo de regime ordenado por determinado
sistema. E impossível, ou pelo menor muito pouco
provável, que um golpe ou uma revolução traga,
programa de tal modo organizado que, no próprio
dia da eclosão, permita a prática metódica, de um
novo regime, especialmente se êste fôr o
democrático.
O
SR.
ERNESTO
DORNELLES:
–
Comparando o 29 de outubro com a queda da
Bastilha, V. Exª tem tôda a razão.
O SR. IVO D'AQUINO: – Uma vez que
apuramos a trasladação, com os aplausos de todos,
inclusive de V. Exª que é um democrata, para um
regime democrático, é natural que desejemos
ressaltar essa circunstância.
O nobre Senador Salgado Filho apresentou
emenda mudando essa data para 18 de setembro
de 1946, data da promulgação da Constituição de
1946.
Se compararmos as duas datas veremos, que
o 29 de outubro terá caráter de maior continuidade
que o 18 de setembro.
Já figurou como feriado nacional a data de 24
de fevereiro, dia da promulgação da Constituição de
91. A Constituição de 1934 trouxe-nos à lembrança
outra data. Verificamos assim que, apesar do
caráter de perpetuidade atribuída às Constituições,
o que realmente acontece na vida de quase todos
os povos, é que elas são mais transitórias que os
Códigos.
E um jurista francês já teve oportunidade de
acentuar, em obra escrita no comêço dêste século,
que as Constituições na França quase se podem
contar pelos golpes de Estado ou pelas revoluções.
A data de 29 de outubro tem por si, na
realidade, um aspecto de lembrança mais
duradoura e mais impressionante. A data de 18 de
setembro
é
destarte,
uma
conseqüên-
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cia, no seu significado histórico, da data de 29 de
outubro.
O SR. SALGADO FILHO: – Permite V. Exª
uma pergunta? Por que, então, considerar feriado o
dia 29 de outubro, depois de decorridos três anos
do acontecimento?
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Excelência
poderá ter razão, mas para provar que o feriado
deveria ter sido instituído três anos antes ... O
aparte de V. Exª não prova mais do que isso.
O SR. SALGADO FILHO: – Provará, talvez,
que há receio de acontecimentos futuros ...
O SR. IVO D'AQUINO: – Não o creio, nem
alimento o receio de V. Exª.
O SR. VICTORINO FREIRE: – E caso de
guerra de nervos, por parte dos "queremistas".
O SR. IVO D'AQUINO: – O General Dutra é
homem da mais elevada sinceridade democrática, é
um brasileiro que, não obstante militar e, portanto,
educado na profissão das armas, desde os
primeiros anos da sua mocidade, tem sido, no
entanto, o mais civil de todos os Presidentes do
Brasil. (Muito bem). Não posso, portanto, temer que
S. Exª tenha, no seu íntimo, qualquer pensamento
reservado contra o funcionamento da democracia
no Brasil. Se tivesse havido essa dúvida, S. Exª já a
teria desfeito em mais de uma ocasião grave da
política brasileira em que, colocando-se acima dos
partidos, acima das competições e a coberto de
quaisquer paixões, tem procurado serenamente
disciplinar-se à lei e cumprir a Constituição.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – V. Exª
dá licença para um aparte? (assentimento do
orador) – Se todos os governos respeitassem
como, o General Dutra a prática do regime, êsse
feriado ficaria dependendo do resultado das
eleições.
O SR. IVO D'AQUINO: – Na sua objeção
V. Exª, apenas aventa uma hipótese. E até
possível que se realize o preságio de V. Exª, mas
o que temos de encarar neste momento é a
atualidade das circunstâncias. Não legislamos
para acontecimentos futuros, imprevistos. A
realidade política tem muito do momento em
que nasce e dos fatôres que a determinam. Nem

sempre está ao sabor da vontade dos homens.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – No momento
está predominando o interêsse do nosso Partido, que
teve grandes vitórias em conseqüência do golpe de 29
de outubro. Passa a ser o Interêsse restrito de um
Partido político ...
O SR. IVO D'AQUINO: – Não compreendo
como teremos interêsses restritos em virtude desses
fatos, pelo menos no que toca ao Partido Social
Democrático.
Como quer que seja, Sr. Presidente, desejo
afirmar ao plenário não ter o Partido Social
Democrático dúvida em acreditar que a comemoração
da data de 29 de outubro não pode, absolutamente, ter
o intuito de dividir a família brasileira. (Muito bem).
Visa-se,
exatamente,
prestar
especial
homenagem às Fôrças Armadas que, num momento
de incerteza para o futuro do Brasil, procuraram
resolver a situação em benefício coletivo. Penso ter
sido atingido o objetivo colimado, pois, nesta hora,
somos representantes do povo, reunidos no Senado da
República, eleitos pelo sufrágio popular num pleito que,
podemos dizer, honrou todos os partidos e a cultura
política nacional. (Muito bem).
Por isso, Sr. Presidente, dou meu voto favorável
ao projeto. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado).
O SR. VICTORINO FREIRE (*): – Sr.
Presidente, a representação do Partido Social
Trabalhista nesta Casa dá seu voto favorável ao
projeto que torna feriado nacional o dia 29 de outubro.
Desejo, porém, preliminarmente, contestar uma
parte do notável discurso proferido pelo eminente
Senador Ernesto Dornelles. Cometeu S. Excelência
grave injustiça ao Presidente Eurico Gaspar Dutra ao
afirmar – aliás como fruto de sua observação pessoal e
baseado em comentários da Imprensa – que o Chefe
do Executivo procurava dividir para reinar e as
comemorações de 29 de outubro significavam um
torpedeamento
antecipado
de
candidaturas
pessedistas à presidência da República.
Estou certo não implicar à afirmativa do nobre
colega, necessariamen___________________
(*)Não foi revisto pelo orador.
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te, em má fé de S. Exª, pois o considero homem de
bem. Reputo, todavia, seu discurso algo apaixonado
nesta parte e acredito retificará S. Exª a grave
injustiça feita à pessoa do Chefe da Nação, após a
resposta
que,
posteriormente,
lhe
darei
apresentando novos elementos.
Em aparte dado ao ilustre colega, esclareci
que o General Eurico Gaspar Dutra, bem como os
demais chefes militares participantes do golpe de 10
de novembro, jamais fugiram à responsabilidade
daquela hora.
E necessário declarar que, no momento, se
procura agitar a opinião nacional com a campanha
"querimista", distribuindo-se boletins ameaçando os
amigos do Sr. General Eurico Dutra, com a
candidatura do Sr. Getúlio Vargas.
O SR. SALGADO FILHO: – Não apoiado.
São os exploradores do momento que fazem essa
campanha. O Senhor Getúlio Vargas nada aprova
nem insinua. Tenho propugnado para que não se
cogite de candidaturas oficiais mas não se pode
negar ao Partido Trabalhista o direito de apresentar
seu candidato, quer queiram quer não, no momento
oportuno.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Declaro ao
nobre Senador que não tenho medo de
candidaturas, sejam elas de quem forem. Tenho
eleitorado próprio e em vários pleitos o demonstrei.
A verdade, porém, é que procuram, por meio de
boletins, diminuir, menosprezar a pessoa do Senhor
Presidente da República.
O SR. SALGADO FILHO: – Não apoiado,
repito. Não há um só boletim de cunho getulista, que
suporte desdouro à pessoa do Presidente da
República.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Existe mesmo
um credo dizendo que o Sr. General Eurico Dutra terá
julgado por ele, Getúlio Vargas, e seus amigos.
O SR. SALGADO FILHO: – Esses traduzem
movimentos
expontâneos,
esporádicos,
sem
significação política; não podem ser tidos como
movimentos coletivos.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Declaro a V.
Ex.a que isso se fêz, também, por parte de amigos do
Sr. General Eurico Dutra, sem responsabilidade sua,
como represália a outros fatos e a êsses boletins.

Desejo, entretanto, fazer sentir a V. Exª que
não temo a candidatura do Sr. Getúlio Vargas nem
as urnas; S. Exª pode candidatar-se e ser eleito;
fechar até o Senado, e a Câmara, repetindo o ato
de 37. Não tenho mêdo das urnas no meu Estado,
corno não tenho mêdo do Partido Trabalhista, do
Partido Social Democrático, da União Democrática
Nacional, nem do Partido Republicano.
O SR. SALGADO FILHO: – Deus queira que
V. Exª fale sempre assim.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Vou para as
urnas, como já provei duas ou três vezes,
enfrentando mesmo o Sr. Getúlio Vargas, provando
que delas não me arreceio. Porém o que não acho
justo é imputar ao Sr. General Dutra sentimentos
que S. Excelência não possui, tais como os
mencionados pelo nobre Senador Ernesto
Dornelles, em seu discurso que, aliás, julgo sincero,
mas injusto, principalmente quando afirma que S.
Excelência o Presidente da República, quer dividir,
enfraquecer os Partidos Nacionais.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – O Sr.
Presidente da República é responsável pelo
enfraquecimento desses partidos, este é meu ponto
de vista pessoal. Não digo que fôsse essa a sua
intenção, mas esse é o grande êrro da política de S
Exª.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Exª pode
julgar ser êsse o grande êrro do Presidente da
República, porém constitue grave injustiça, julgar
que o Sr. Eurico Dutra haja premeditado
qualquer ação de enfraquecimento dos Partidos
Nacionais, especialmente do Partido que o elegeu.
S. Exª se mantém acima das competições
partidárias, procurando, numa época de transição e
dificuldades, realizar o máximo em benefício da
nação e do povo brasileiro.
Respondendo ao aparte do nobre Senador
Salgado Filho, quando S. Excelência disse – "Praza
a Deus que ou sempre fale assim" – devo
declarar que hei de falar sempre como falei
ontem, hoje, e, como falarei amanhã; e
que não tenho, absolutamente mêdo da luta
política.
Os cargos eletivos, como diz S. Exª,
dependem da vontade do povo. No dia
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em que eu perder a confiança dos meus
conterrâneos, também não me candidatarei a
qualquer função eletiva. Enquanto, porém tiver
mandato, conferido em eleições livres pelo Povo
maranhense, não deixarei de defender o General
Eurico Dutra. Quando S. Exª terminar seu Governo,
continuarei Senador; e desta mesma tribuna serei
mais veemente, mala vigilante e mais vivo em sua
defesa, porque não estrangulo doutrinas que
anteriormente sustentei.
Fui para o Gabinete do Ministro da Viação,
General Mendonça Lima, por indicação do General
Eurico Dutra. Não sou amigo do Presidente da
República, mas do capitão Eurico Dutra.
Acompanhei-o durante todo êsse tempo, quando S.
Exª, se tinha a seu favor a sua inteligência, a sua
bravura, o seu caráter e o seu valor profissional.
Deixando S. Exª o Govêrno, aceitarei, em qualquer
ocasião, o debate, para o defender.
Eram estas, Sr. Presidente as palavras que
desejava dizer ao Senado. (Muito bem; muito bem).
O PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Mais nenhum Senhor Senador desejando
usar da palavra, declaro-a encerrada.
Vai-se proceder à votação.
De acôrdo com o Regimento, deverá ser
votada em primeiro lugar a emenda do Sr. Senador
Salgado Filho, que manda substituir a data de 29 de
outubro de 1948, pela de 18 de setembro.
Os Senhores Senadores que aprovam a
emenda, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitada.
Vai-se proceder à votação do projeto.
O SR. ISMAR DE GÓES (para encaminhar a
votação): – Sr. Presidente, pelos diversos discursos
proferidos na sessão de hoje a respeito do projeto
em votação, e ainda pelos apartes trocados
entre vários elementos dos diferentes Partidos,
verificamos certa confusão quanto ao motivo
que deu exigem ao atual projeto, confusão
aumentada pelo fato de não ter sido
apresentado com a devida justificativa.

Sr. Presidente, durante a oração do nobre
Senador pelo Rio Grande do Sul, Coronel Ernesto
Dornelles, apartes foram trocados, e, se bem pude
compreender, ouvi que, o golpe de 29 de outubro teve
por fim a deposição do Sr. Getúlio Vargas.
Sr. Presidente, considero injúria às Fôrças
Armadas, como também ao Congresso Nacional,
atribuir-lhes lei em que se declara feriado nacional data
que tivesse por fim a deposição do Sr. Getúlio Vargas.
Essa deposição, a meu ver, foi tão somente
conseqüência circunstancial.
No entanto, estou mais à vontade pelo parecer
do ilustre relator, Senador Augusto Meira, pelos
discursos dos Senadores Góes Monteiro e Ivo
d'Aquino, que dão motivos bem diferentes daquele,
dado em aparte, se não me engano, pelo ilustre
Senador Arthur Santos.
Sr. Presidente, não votaria de maneira nenhuma
por êste feriado, se o projeto consubstanciasse motivo
político; ou ainda mais, questão pessoal com o exPresidente Getúlio Vargas.
Não fui queremista, Sr. Presidente, mas
consideraria ação mesquinha se o projeto tivesse esta
finalidade.
Repito, entretanto, que me encontro à vontade
para dar meu voto favorável, diante das declarações e
da palavra autorizada do Senador Góes Monteiro.
O SR. FILINTO MULLER: – Também darei meu
voto favorável, em face das declarações do nobre
Senador Góes Monteiro e da interpretação dada pelo
nobre líder da maioria, Senador Ivo d'Aquino.
O SR. ISMAR DE GÓES: – A data de 29 de
outubro, como marco histórico, teve a grande
felicidade, como declarou aquele Senador, de evitar o
prosseguimento da situação em que se achava o país,
dando-lhe tranqüilidade, e a possibilidade da escolha
de seus dirigentes pelo povo brasileiro num clima de
segurança e de paz. Só sob asse aspecto, como
marco de novo período na vida nacional, é que apoiarei
o projeto em votação. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores
Senadores que aprovam o projeto, queiram ficar
sentados. – (Pausa).
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E aprovado o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
Nº 431 – 1948
1948.

Declara feriado nacional o dia 29 de outubro de

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E declarado feriado nacional o dia 29 de
outubro de 1946.
Parágrafo único. Não se descontará a nenhum
empregado ou trabalhador o salário correspondente ao
dia a que se refere êste artigo, salvo se se tratar de
serviços de interesse publico; nesse caso se fôr
obrigatório o seu comparecimento, por fôrça da
natureza do serviço, perceberá êle por aquele dia, o
dôbro do salário.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. AUGUSTO MEIRA (para declaração de
voto): – Sr. Presidente, peço a V. Exª faça consignar na
Ata que votei contra o parágrafo único do projeto.
O SR. PRESIDENTE: – A declaração de V. Exª
constará da ata.
O SR. SANTOS NEVES (*) (para declaração de
voto): – Sr. Presidente, devo a V. Exª na qualidade de
chefe da organização partidária a que tenho a honra de
pertencer, aos meus nobres pares nesta alta Casa do
Parlamento Nacional e, sobretudo, ao livre e altivo
eleitorado capixaba que aqui me mandou, explicação
dos motivos por que votei contra o projeto que instituí
feriado nacional o dia 29 de outubro.
Durante tôda a minha vida, Senhor Presidente,
estive distante e afastado dos quadros políticos
partidários da minha terra natal.
Foi, portanto, com surprêsa que, em princípios de
Janeiro de 1943, a chamado do então Presidente da
Republica, com dois outros distintos conterrâneos
meus, viemos ao Rio de Janeiro, e, com maior surprêsa
ainda, fui escolhido Interventor Federal no Estado do
Espírito Santo.
Durante todo o tempo que eexerci aquela
missão espinhosa e árdua, pautei a minha vida no
sentido de assegurar a confraternização da família
capixaba e de dar ao Estado todo o meu esfôrço e tôda
a minha dedicação, para o seu progresso.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

Em começos de 1945 quando se agitavam
os quadros da política nacional, procurei o então
chefe da Nação e solicitei exoneração, atendendo
a que só a aceitara porque se encontrava o
país em guerra e da minha consciência nascera
o imperativo de aceitar áquela árdua função.
Aproximava-se luta política; e não sendo eu
político, achava deveria ir para a interventoria do
Estado elemento político que pudesse liderar
a situação estadual. Previa, Senhor Presidente, –
eu que nunca tivera inimigo, nem adversário
no Espírito Santo – envolvido na política teria,
naturalmente,
que
contrariar
ambições
e
veleidades políticas, criando, assim, adversários
que nunca os tivera.
A minha exoneração, no entanto, não foi
aceita. Voltei para o Estado com a diretriz de
continuar
o
mesmo
caminho,
de
fazer
a confraternização da família espiritosantense.
Depois, por instruções do então ministro da
Justiça, organizei o Partido Social Democrático,
seção estadual, recebendo instruções precisas
para sufragar nas urnas o nome do inclito General
Eurico Gaspar Dutra, como candidato do nosso
partido. Nunca, Sr. Presidente, recebi contraordem desta diretriz; nem a poderia receber
porque já existia o compromisso solene
do eleitorado capixaba em votar nesse ilustre
brasileiro. Assim o fizemos em 2 de dezembro,
levantando o maior coeficiente de sufrágios
do Brasil...
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Muito bem.
O SR. SANTOS NEVES: – ...e vencendo em
todos os municípios do Estado.
Pertenci, portanto, aos quadros do Estado
Novo. Deixei o lugar de Interventor Federal
sem máguas e sem saudades. Nunca fui político;
não tinha aspirações políticas, nem veleidades
nas próximas lutas eleitorais. Entendo, no
entanto, que pela controvérsia aqui trazida,
existem contradições para a instituição dêste
feriado,
cujos
lances
da
história
em
muitos passos, estão ainda na penumbra e que a
opinião pública...
O
SR.
IVO
D'AQUINO:
–
Senhor
Presidente,
peço
a
palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE: (Fazendo soar
os
tímpanos):
–
Permita
o
orador
interromper
o
discurso
que
está
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pronunciando para dar a palavra pela ordem, ao
Senhor Senador Ivo d'Aquino.
O SR. SANTOS NEVES: – Pois não, Sr.
Presidente.
O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem) –
(Dirigindo-se ao Senhor Santos Neves): – V. Ex.ª
vai perdoar-me que o interrompa por um minuto.
Sr. Presidente, pedi a palavra para requerer a
prorrogação da sessão, a fim de continuarmos a
votação das matérias constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento formulado pelo nobre Senador
Ivo d'Aquino no sentido de prorrogação da sessão,
a fim de se completar a votação das matérias
constantes da Ordem do Dia.
Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados (Pausa).
Está, aprovado.
O SR. SALGADO FILHO (pela ordem): – Sr.
Presidente, votei contra a prorrogação, porque já,
havia terminado a hora da sessão quando foi
requerida, embora não me oponha . à sua
continuação.
O SR. PRESIDENTE: – V. Excelência está
enganado. A sessão é de 4 horas; ;começou cinco
minutos depois da hora regimental; por
conseguinte, ainda não havia terminado seu tempo.
O SR. SALGADO FILHO: – Julgava tivesse
começado à hora regimental.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa está sempre
atenta.
Continua com a palavra o Senador Santos
Neves.
O SR. SANTOS NEVES: – Dizia eu, Sr.
Presidente, que, pela própria controvérsia travada
neste recinto, muitos passos daquele lance do dia
29 de outubro, continuamos obscuros ainda. E a
comemoração dessa data, como feriado nacional,
serve apenas para dividir a frente interna do país,
no momento em que só dois imperialismos restam
do fanaria espantoso da última guerra, e que
ameaçam o mundo com outra hecatombe.
Acho, portanto, inoportuna a comemoração
desta data, que vai semear a discórdia na opinião
pública brasileira.
Por
todos
êstes
motivos,
Sr.
Presidente, e sem desejar quebrar a linha

de conduta do PSD, – partido a que me orgulho de
pertencer – e a minhha própria, de absoluta
solidariedade ao govêrno, moderado, prudente e
patriótico do Sr. Presidente da República, não
querendo igualmente retirar das Fôrças Armadas o
brilho com que se houveram nesse dia, declaro haver
votado contra o projeto, apenas para conservar a paz
de minha consciência e a tranqüilidade de meu
espírito, único cimélio que me ufano de possuir na
vida. (Muito bem. Muito bem).
O SR. PRESEIDENTE: – A declaração de V.
Ex.ª constará da ata.
O SR. ETELVINO LINS (para declaração de
voto): – Compreendia-se, Sr. Presidente, o feriado de
29 de outubro em caráter permanente, Compreendiase o feriado no primeiro aniversário do
golpe. Compreendo e justifico as, homenagens
prestadas às Fôrças Armadas pelos altos propósitos
patrióticos com que agiram então. Tem sido
essa, de resto, a conduta invariável das nossas
Fôrças Armadas em todos os fatos históricos da vida
nacional em que o seu pronunciamento se tornou
imperioso.
O que não compreendo, Sr. Presidente, é o
feriado no corrente ano apenas O projeto, a meu ver,
tem caráter nitidamente político. Neguei-lhe, por isso,
o meu voto. (Muito bem) .
O SR. PRESIDENTE: – A declaração de V.
Ex.ª constará de ata.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – (para
declaração de voto) – Senhor Presidente, os
fatos históricos não podem, na verdade, ser
apreciados através de critério antropocêntrico como
se girassem, apenas, em tôrno de homens. Para
analisá-los, devemos buscar suas causas profundas
que não posso analisar no breve tempo de que
disponho. E o 29 de outubro representou
acontecimento
que
traduziu
as
aspirações
democráticas da nacionalidade, expressas pelas
Fôrças Armadas, numa perfeita identificação com os
anseios do país.
E' dentro dessa concepção dos acontecimentos
e imprimindo-lhe seu verdadeiro sentido patriótico que
meu partido dá inteiro apôio ao projeto que institui
feriado o dia 29 de outubro.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª permite um
esclarecimento? (assentimento do orador) – V. Ex.ª não
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acha que essa homenagem já tenha sido prestada,
por acaso, quando o Senador Getúlio Vargas
tomou posse do seu cargo de Senador pelo Rio
Grande do Sul? Que o Congresso rendeu essa
homenagem, precisamente nêsse dia, por uma
coincidência ou obra do acaso?
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Não sei se
alcancei bem o sentido das palavras de V. Ex.ª A
maior distância dos acontecimentos é, justamente,
que permite examiná-los com melhor juízo crítico.
Por isto mesmo é que a comemoração do evento,
feita a esta altura, já o despersonaliza.
Assim, Sr. Presidente, os chefes do
movimento não o planejaram. Surgiram como
figuras exponenciais espontâneas. Êste foi o papel
representado pelo Brigadeiro Eduardo Gomes,
o General Eurico Gaspar Dutra, o General Góes
Monteiro. A entrega do poder ao Presidente
do Supremo Tribunal Federal, o íntegro magistrado
José Linhares, basta para definir a sinceridade
e grandeza dos intuitos dêsse acontecimento,
que transcende à vontade dos homens e dos
partidos.
Não nos transformamos, aqui, num Pretório
para
julgamento
das
individualidades
de um regime. Respeitando as leais convicções
dos que divergem do projteo, cabe salientar o
equívoco em que incidem, senão a injustiça,
quando julgam que não tenham inspirado as
comemorações de 29 de outubro, a significação
que lhe imprimimos, ao relacionar com essa data a
reabertura das urnas e a constitucionalizarão do
país, dentro de um ambiente de apaziguamento de
paixões.
A comemoração d 29 de outubro, não é,
como se tem dito, um divisor de águas, mas, uma
confluência das corrente.; cívicas da Nação, que
aspira à pacificação dos espíritos, como base de
fortalecimento das instituições democráticas e do
engrandecimento do país.
São estas as considerações que faço ao
votar favoràvelmente ao projeto que conta com o
apôio unânime do meu Partido. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser submetida
ao plenário a redação final das emendas oferecidas
pelo Senado ao Projeto de Lei da Câmara

nº 326, de 1948, que reajusta os vencimentos e
salários do pessoal civil e militar da União.
Em discussão.
Vêm à Mesa e são lidas e apoiadas as
seguintes:
EMENDAS
À Redação Final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 326, de 1948.
Nº 1
Quanto á emenda de redação número 25.
Suprima-se do texto a expressão:
"desde a data da publicação desta lei".
Substituindo-se pelo têrmo:
"Automàticamente".
Justificação
A Emenda nº 5 mandava redigir o artigo 15 do
projeto da seguinte forma:
"Os proventos da disponibilidade ficam desde
logo reajustados, alterando-se", etc.
Essa emenda foi aprovada pelo plenário. A
Comissão de Redação, elabora o texto definitivo,
eliminou a expressão "desde logo", substituindo-a pela
expressão "desde a data da publicação desta lei", que
passa a figurar no dispositivo. E' evidente que a
substituição procederia, em bem da clareza do
enunciado, se não contivesse o projeto o mandamento
do art. 22, de que "os novos valores dos vencimentos,
remunerações, salários, proventos e pensões,
estabelecidos na lei, consideram-se efetivados a partir
de 1 de agôsto da cor-rente ano".
Impossível conciliar êsse. preceito, que não
sofreu nenhuma restrição do Senado, com a norma
que decorreria da substituição, feito pela Comissão de
Redação, isto é, que os proventos da disponibilidade
ficariam reajustados apenas da data da publicação da
lei.
Impõe-se, pois, restabelecer o primitivo texto,
dispensada a expressão desde logo, por supérflua, em
face do princípio de ordem geral, acima referido, mas
adotando-se, no texto, o têrmo "automaticamente",
para significar, como o quis a emenda, que o
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reajustamento dos proventos da disponibilidade se a lei em que se deverá converter o projeto.
faz independente de qualquer formalidade.
Sala das Sessões, em 27 de outubro de 1948. –
Sala das Sessões, em 27 de outubro de Clodomir Cardoso. – Augusto Meira, – Cicero de
1948. – Aloysio de Carvalho.
Vasconcelos. – Ribeiro Gonçalves.
Nº 2
Quanto à, emenda de redação número 41,
Onde se lê:
– "efetivo".
Leia-se:
– "eletivo".
Justificação
Trata-se de êrro de impressão. E' cargo
eletivo, conto está na emenda, que teve o número
56 e consta da pág. 56 do avulso com o Parecer
número 1.127. Sua aprovação se fez em sessão
plenária de 15, sem nenhum reparo ou restrição ao
texto.
Embora
inteiramente
contrário
ao
preceito que nela se estabelece, e que me
afigura
indispensável
em
face
dos
princípios
reguladores
da
gratificação
de
magistério, dou pelo engano, para a necessária
correção.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 1948. –
Aloysio de Carvalho.
Nº 3
Redija-se assim a Emenda número 135:
Art. "... Ficam extensivos aos médicos
sanitaristas do Ministério da Educação e Saúde,
aposentados até a data do Decreto-lei nº 8.833, de
24 de janeiro de 1946, os direitos e vantagens por
êsse mesmo decreto concedidos, a partir da
publicação dêsta lei".
Os têrmos originários da emenda eram
êstes:
"Ficam extensivos aos médicos sanitaristas
aposentados do Ministério da Educação e Saúde,
até a data do Decreto-lei nº 3.833, de 24 de janeiro
de 1946, os direitos e vantagens dêsse mesmo
decreto a partir da data da promulgação";
A Comissão substituirá as últimas palavras
por estas: a partir da mesma data, isto é, da data
do próprio decreto.
Melhor
exame
evidenciou
que
a emenda alude à data da nova lei,

Nº 4
EMENDA Nº 135
Substitua-se a redação final apresentada pela
Comissão de Redação de Leis, pela redação original
da emenda, acrescida das seguintes palavras: da
presente lei.
Justificação
A redação final levaria a uma interpretação
errônea do espírito da emenda. For ela, os médicos
sanitaristas aposentados teriam direitto a receber
quantia correspondente ao tempo decorrido de
publicação daquele decreto até agora, o que não
corresponde de modo algum ao verdadeiro sentido da
emenda apresentada. O que se pede, em direito e
vantagens, é sòmente a partir da promulgação da lei
atual de aumento de vencimentos dos funcionários
públicos.
Sala das Sessões, em 27 de outubro de 1948. –
Hamilton Nogueira.
Nº 5
Emenda de redação à Emenda número 13.
A Emenda nº 78, aprovada pelo plenário, rezava:
Art. "... Perceberão os médicos sanitaristas do
Ministério da Educação e Saúde o dôbro dos
vencimentos da classe a que pertençam ou venham a
pertencer, em virtude do tempo integral de serviço pelo
qual optarem.
§ 1º Entende-se por tempo integral, para os fins
dêste artigo 2º dedicado exclusivamente aos trabalhos
e estudos dos problemas de medicina preventiva.
§ 2º Dá-se a opção mediante requerimento dos
interessados.
Deve ser mantido o texto e é o que a presente
emenda pretende.
Sala das Sessões, em 27 de outubro de 1948. –
Evandro Vianna. – Hamilton Nogueira.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Não o havendo quem peça a palavra, declaro-a
encerrada.
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Vou submeter a votos as emendas oferecidas,
começando pela de número 1, da autoria do Sr.
Senador Aloysio de Carvalho.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, a emenda
aprovada pelo plenário continha, no seu texto, a
expressão "desde logo".
A Comissão de Redação pareceu que tal
expressão significa "desde já" e podia ser substituída
pela expressão – "a partir da data da publicação desta
lei".
Se figurasse no projeto que os proventos,
vencimentos salários, remunerações e pensões seriam
pagos, desde a data da publicação da lei,
evidentemente, os proventos da inatividade sòmente
seriam pagos a contar da data da lei, e estaria assim
frustada a intenção da emenda.
À Comissão de Redação pareceu que a
expressão
"desde
logo"
queria
dizer
independentemente de quaisquer formalidades,
cálculos e revisão. Nêste sentido, apreseneti emenda a
fim de se dissesse ficariam automàticamente
reajustados os proventos da inatividade. E' a melhor
maneira e é mesmo técnico. Com isso desejo significar
sejam reajustados os proventos da inatividade a partir
da data do aumento de vencimentos.
A propósito dessa emenda e de outra também
por mim apresentada e que será objeto de deliberação
do Plenário, o Sr. Senador Clodomir Cardoso, ausente
à sessão, dirigiu ao nosso eminente colega Senador
Waldemar Pedrosa uma carta, da qual vou lêr apenas
o seguinte trecho:
"O Senador Aloysio vai apresentar duas
emendas: uma retifica êrro tipográfico. Onde está
efetivo manda pôr eletivo.
A outra substitue pelo advérbio automàticamente
umas palavras de certa emenda.
Êle tem razão.
Peço-lhe que procure e diga-lhe que êle próprio
pode declarar que estamos de acôrdo".
Aproveito estar na tribuna para dizer que
a outra emenda retifica êrro de impressão. Trata-se
da parte relativa à contagem de tempo de serviço
para efeito de gratificação de magistério, na qual se
diz: "O professor catedrático que estiver em
_________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

exercício de cargo eletivo ou de Comissão etc."
Em vez de "cargo eletivo" saiu publicado – "cargo
efetivo".
Aliás, na justificação da emenda de redação,
acentuo que meu voto foi contrário ao dispositivo,
por considerá-lo aberrante dos
princípios
reguladores da gratificação de magistério. (Muito
bem) .
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores que
aprovam a Emenda nº 1, queiram conservar-se
sentados. – (Pausa).
Está aprovada.
A Emenda nº 2 foi aplicada pelo seu autor.
Corrige êrro de impressão. Onde se diz "cargo
efetivo", leia-se: "cargo eletivo".
Os Senhores que a aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Passa-se à Emenda nº 3, apresentada pela
Comissão de Redação de leis. No mesmo sentido
é a Emenda nº 4, do Sr. Senador Hamilton
Nogueira.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, a
redação final difere um pouco da emenda que
apresentei. Diz ela:
"Estender-se-ão aos médicos sanitaristas
do Ministério de Educação e Saúde, aposentados
até a data do Decreto-lei número 8.833, de
24 de janeiro de 1946, os direitos e
vantagens por êle concedidos a partir da mesma
data".
Ora, Sr. Presidente, se fôsse votada
esta redação, haveria modificação profunda
na emenda, porquanto se deduz que os
médicos sanitaristas teriam direito a receber
todos os atrazados, quando na redação que
dei
à
emenda
figura
a
expressão:
"depois da promulgação". Como o sentido
está incompleto e na redação se faz referência
à expressão "a partir da publicação desta lei",
recebi do Senador Clodomir Cardoso a seguinte
carta:
"Examinando a Emenda nº 135, sôbre a qual
conversamos ôntem, verifiquei que lhe assiste tôda
a razão, O dispositivo dela deverá produzir efeito
da data em que fôr publicada a nova lei ..."
Era o que tinha a dizer. (Muito bem).
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O SR. PRESIDENTE: – Realmente, a
emenda do Senador Clodomir Cardoso diz "a partir
da publicação desta lei", enquanto a de V. Ex.ª diz:
"da data da presente lei".
Os Senhores Senadores que aprovam a
Emenda nº 3, queiram ficar sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Fica prejudicada a Emenda nº 4, do Sr.
Senador Hamilton Nogueira cujo fim foi atendido
pela de número 3.
Em votação a Emenda n. 5, dos
Senhores Senadores Evandro Vianna e Hamilton
Nogueira.
O SR. EVANDRO VIANNA (*) (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente,
a Comissão de Redação alterou o § 1º da
minha emenda; porquanto, definindo o tempo
integral diz ser aquele dedicado exclusivamente a
trabalhos e estudos dos problemas de medicina
preventiva.
O Estatuto dos Funcionários Públicos diz
que o regime de trabalho será estabelecido de
acôrdo com as disposições regulamentares.
Isto, aliás, consta da emenda que, um avez
aprovada, fará parte da lei; logo não fazia mister a
redação oferecida pela douta Comissão de
Redação. Não tenho em mãos o texto exato.
Penso, entretanto, que foi alterado o sentido da
minha emenda, motivo por que faço esta
retificação.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Ex.ª tem
tôda a razão.
O SR. IVO D'AQUINO: – Parece-me
que. V.Ex.ª fala em Ministério de Educação e
Saúde, quando devia referir-se a Departamento
Nacional de Saúde do Ministério de Educação e
Saúde.
O SR. EVANDRO VIANNA: – Confesso a
V.Ex.ª que não atentei para isso, porque me cingi
ao vencido, ao aprovado pelo Senado.
O SR. IVO D'AQUINO: – E' um pouco
diferente.
O SR. EVANDRO VIANNA: – Confesso a V.
Ex.ª que não verifiquei essa parte. Cingi-me ao §
1º, que difere da redação proposta.
O SR. IVO D'AQUINO: – E' preciso manter a
referência ao Departamento Nacional de Saúde,
como estava antes.
_________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

O SR. EVANDRO VIANNA: – Refiro-me às
disposições regulamentares.
O SR. IVO D'AQUINO: – Essa parte foi aprovada
em virtude de destaque. As expressões da emenda de
V. Excelência não podem ser substituídas.
O SR. EVANDRO VIANNA: – Cogito apenas do
§ 1º (Muito bem) .
O SR. PRESIDENTE: – A emenda de V. Ex.ª
reproduz o texto original como foi aprovada pêlo Senado.
Os Senhores que a aprovam, queiram ficar sentados.
(Pausa).
Está aprovada.
Não havendo outras emendas, vai ser votada a
redação final.
E' aprovada, com as modificações constantes das
emendas aceitas, o seguinte:
PARECER
Nº 1.206, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 326, de 1948.
Com êste parecer, a Comissão apresenta a
redação final das emendas do Senado ao Projeto nº
326, da Câmara dos Deputados.
Foram aprovadas sessenta emendas e
subemendas.
A Comissão reuniu, entre si, algumas emendas e
fundiu outras. Mas em cada uma das páginas onde lhes
leu a redação final, indicou-lhes os números, o que torna
fácil a verificação do destino que tiveram tôdas.
II
Subemenda à Emenda nº 71 e Emenda
Nº 112
Alguns Srs. Senadores pediram, em requerimento
à Mesa, que essas fôssem fundidas.
A Comissão não fez uma fusão pròpriamente dita,
mas reuniu-as num só dispositivo constante de duas
alíneas.
Não as fundiu pela mesma razão por que apenas
reuniu outras. E' que a subemenda à Emenda nº 71,
aprovada em parte, com preterição da emenda, e a
Emenda nº 112, idêntica à de nº 122, a que também alu-
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de o requerimento, tratam de funcionários de negada. aos favorecidos pela transferência já
categorias distintas, cujas situações podem ser efetuada.
consideradas distintamente, quer pela Câmara, quer
Mas não é só. Alguns funcionários
pelo Sr. Presidente da República.
beneficiados pela Lei nº 200 podem ter-se
aposentado.
III
A êsses, por disposição da emenda, estenderse-ão as vantagens do projeto, isto é, os seus
A Emenda nº 60 ao art. 30. Há emendas cuja proventos serão aumentados. Ora, tal fato poderá
interpretação começa a ser objeto de controvérsia. dar lugar a que, como inativos, percebam
Pareceu porém, à Comissão que, apesar disso, nada vencimento, maior do que o pago aos que se achem
lhes devia acrescentar nem tirar.
na atividade, contràriamente ao disposto no art, 16, §
Uma delas é a de nº 60, Pelo artigo 16, tal 1º, elo projeto.
como veio da Câmara, as disposições do projeto
Dupla vantagem confere também o projeto a
seriam inaplicáveis aos membros da magistratura, do funcionários outros, como sejam os médicos
Ministério Públiço Federal e do Distrito Federal, aos sanitaristas, que terão direito, como não podem
Ministros e auditores do Tribunal de Contas cujos deixar de ter, ao aumento, além de virem a receber
vencimentos acabam de ser aumentados por lei os seus vencimentos em dôbro, verificadas as
especial, e ao pessoal administrativo da Câmara, do condições legais.
Senado e dos tribunais federais, que, já foram ou
Depois, por que distinguir entre os que
deverão ser considerados por outra lei.
melhoraram de situação dentro dos últimos doze
A emenda nº 60, porém, acrescenta ao artigo meses e aqueles, cuja situação haja melhorado há
estas palavras:
doze meses e um dia?
"e aos funcionários de qualquer categoria,
Nem é tudo. O tempo está correndo, e,
que, sob qualquer pretexto, houverem tido, nos quando o projeto fôr publicado como lei, alguns dos
últimos doze meses, aumentos; ou cujos cargos funcionários compreendidos hoje na disposição
tiverem sido estruturados".
restritiva já poderão achar-se fora do seu alcance.
Inquirem se nessa restrição se compreendem
Ora, tanto para mostrar quão falho é o critério
os funcionários promovidos.
adotado pela emenda.
Temos como certo que não.
A medida resultante do art. 1º da Lei nº 200,
E, quanto aos funcionários que passaram, no citada, teve origem num anteprojeto de iniciativa
mencionado período, de um para outro quadro serão governamental.
atingidos pela emenda?
Os funcionários de que êle trata faziam parte,
A disposição, respondida afirmativamente a com outros, de um quadro, que, anos atrás, se
pergunta, pecará não só por falta de eqüidade mas dividira. Em conseqüência dessa divisão êsses
também por tornar incoerente o projeto.
outros passaram a constituir quadro distinto, com
Examinemô-la em face da Lei número 200, de vencimentos que foram aumentados. Passou a
1947.
haver, então, disparidade entre os vencimentos de
Essa
lei
transferiu
para
quadros uns e de outros.
suplementares várias categorias de funcionários
O Sr. Presidente da República, considerando,
pertencentes a quadros permanentes. Funcionários o ano passado, que não, havia razão para isso,
tais, nos têrmos da emenda, não serão beneficiados promoveu a equiparação dêsses vencimentos, o que,
pelo projeto.
foi levado a efeito pela Lei número 200.
Sucede, entretanto, que o projeto estende
Pois é essa equiparação, ou a volta ao statu
o beneficio da própria Lei nº 200 a outras categorias quo ante, que há de resultar da emenda, se ela vier a
de funcionários, e estes, por isso mesmo que ficar na lei em elaboração.
a sua transferência, do quadro a que pertencem
E que anomalia não haverá nisso.
para outro, se operará por virtude da lei
De feito. No regime anterior à Lei nº 200, os
em que o projeto se converter, e não por efeito vencimentos das duas ordens de funcionários
de lei anterior, virão a ter a dupla vantagem consideradas eram diferentes; mas diferentes eram
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também os seus quadros. Num dêles, vigorava o
padrão numérico; no outro, o padrão alfabético.
Agora, pela emenda em aprêço, teremos; dentro de
um mesmo quadro, funcionários da mesma letra
com vencimentos diversos, isto é, a letra, que
exprime o padrão de vencimentos, deixará de ter, no
caso, esta significação, apesar do disposto no art. 3º
do projeto.
O mesmo, aliás, sucederá se a disposição fôr
aplicada a funcionários que, pertencendo a uma
classe, hajam ascendido a outra, superior, em virtude
da supressão de uma ou mais classes inferiores da
sua carreira.
Conseqüências tais não podem ter estado no
pensamento da emenda.
Mas poderia a Comissão obviar a êsses
inconvenientes por uma nova redação dela?
Certamente, carecia dessa competência.
IV
A Emenda nº 365 ao art. 16 –
Dispõe esta:
"Estender-se-ão aos médicos sanitaristas do
Ministério da Educação e Saúde, aposentados até a
data do Decreto-lei nº 8.833, de 24 de janeiro de
1946, os direitos e vantagens por êle concedidos, a
partir da mesma data".
Está igualmente sendo objeto de dúvida a
disposição desta emenda.
A que médicos, na realidade, se refere ela?
Presentemente, tem-se como condição para
que um médico do serviço público seja havido como
sanitarista que tenha curso especial, feito no instituto
Osvaldo Cruz.
Mas nem sempre foi assim. A Lei .nº 284, de
28 de outubro de 1936, fez do "médico sanitário" um
gênero que inclui certas categorias de funcionários já
existentes.
E' evidente que não é possível deixar de
reconhecer aos médicos assim denominados o
caráter necessário para que se compreendam na
disposição da emenda.
Mas a lei não lhes deu denominação tal senão
em virtude das suas funções, das funções que já
vinham exercendo. Claro é também, portanto, que a
disposição da emenda abrange os médicos
aposentados antes da lei, e a que ela chamou de
sanitários.
Mas é outra questão, esta que a Comissão
não pode dirimir.

Emenda nº 78 – E' esta a emenda pela qual devem
ser pagos vencimentos em dôbro aos médicos
sanitaristas que consagrem integralmente o seu
tempo ao serviço público.
Suscita-se aqui esta questão: deve-se
considerar a matéria apenas do ponto de vista da
denominação legal dada ao médico ou há alguma
coisa de essencial nela, que se haja de tomar em
consideração?
No serviço público, ao lado dos médicos que
são sanitaristas, porque a lei assim lhes chama,
outros existem, cuja carreira tem denominação
diferente, mas que não sé hão feito o curso de
sanitaristas e sanitaristas são pelas funções que
exercem, mas também são funcionários cujo tempo
é todo dedicado, por exigência legal, aos trabalhos
da sua especialidade.
Ora, a emenda alude simplesmente a médicos
sanitaristas. Que quis significar com isso? Não seria
a Comissão que lhe pudesse esclarecer o
pensamento.
Pela Emenda nº 78, parece, não é a lei, o
regulamento, o serviço, senão o médico, que há de
determinar se o tempo por ele consagrado às suas
funções deve ser, ou não, integral.
Mas deve ser êste o critério?
O § 1º, definindo o tempo integral, declara ser
"o dedicado exclusivamente aos trabalhos e estudos
dos problemas de medicina preventiva".
Entendido ao pé da letra o dispositivo, poder
se-á considerar tempo integral qualquer lapso de
tempo, desde que dedicado exclusivamente ao
serviço ou ao estudo.
Positivamente não é êste o pensamento da
emenda. Daí o ter a Comissão dado outra redação a
esse parágrafo.
As demais disposições não foram modificadas.
Nova lei poderá regular mais claramente a matéria.
Está, aliás, já é, entre nós, objeto de algumas
disposições legais. E' o que se vê do art. 29 da Lei
número 284, de 28 de outubro de 1936, expresso
nestes têrmos:
"Art. 29. A juízo do Govêrno, e quando o
permitirem as condições financeiras do país, será
estabelecido, para o exercício de certos cargos
técnicos, científicos e de magistério, o regime de
tempo integral.
§ 1º Para o funcionário de tempo integral
serão fixados vencimentos superiores aos do seu
cargo, os quais não poderão exceder de cem por
cento dos vencimentos normais.

– 918 –
§ 2º As vantagens do tempo integral sómente
Nº 3
serão concedidas aos funcionários nomeados
anteriormente á êste regime, caso se obriguem,
Ao art. 3º.
expressamente, a não exercer qualquer outra
Acrescente-se:
função.
“§ 3º Fica ressalvado o direito de promoção”.
§
3º
Ficará
sujeito
à
demissão,
mediante
inquérito
administrativo,
o
Nº 4
funcionário que infringir o dispôsto nos parágrafos
anteriores”.
Ao art. 4º.
S. C., em 22 de outubro de 1948. – Clodomir
Exclua-se
do
agrupamento
m,
Cardoso, Presidente. – Cicero de Vasconcelos, correspondente ao padrão alfabético O, o padrão
Relator. – Augusto Meira. – Waldemar Pedrosa. – numérico 26.
Ribeiro Gonçalves.
Nº 5
EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI
Ao art. 4º.
Da Câmara dos Deputados nº 326, de 1948
Exclua-se do agrupamento h e inclua-se no
agrupamento i, correspondente ao padrão alfabético
Nº 1
J, o padrão numérico 12.
Ao art. 2º, §§ 1º e 2º.
Nº 6
Substituam-se êsses parágrafos pelo seguinte:
“Parágrafo único. Excetuam-se do dispôsto
Ao art. 5º.
neste artigo:
Suprima-se o parágrafo único.
a) os subsídios do Presidente e do VicePresidente da República, bem como os dos
Nº 7
membros do Congresso Nacional, e os vencimentos
dos Ministros de Estado todos os quais obedecerão
Depois do art. 6º.
á lei ou resolução que os fixar;
Acrescente-se:
b) os vencimentos dos oficiais generais das
“Art. ... As atuais gratificações de função de
fôrças armadas, constantes do art. 8º”.
chefia das repartições do Ministério da Fazenda
ficam majoradas na seguinte base:
Nº 2
Delegados Fiscais do Tesouro
Ao art. 3º, §§ 1º e 2º.
Nacional nos Estados, membros do
Substituam-se os parágrafos por êstes:
Conselho Superior de Tarifas, Primeiro e
“§ 1. Os atuais ocupantes dos cargos de Segundo Conselhos de Contribuintes,
provimento efetivo, dos padrões P, Q, R e S terão os representantes
da
Fazenda
nesses
seguintes vencimentos mensais:
Conselhos e respectivos Secretários,
Presidentes e Membros da Junta Consultiva
100
Cr$
do Impôsto de Consumo................................
%
P...........................................................
8.900,00
Inspetores de Alfândegas, Delegados
Q...........................................................
9.900,00 Regionais e Seccionais da Divisão do
R........................................................... 10.900,00 Impôsto de Renda, Chefes de Delegacias
S........................................................... 11.900,00 do Serviço do Patrimônio da União, Chefes
de Seções Regionais do Laboratório de
§ 2º Tais cargos, quando vagarem passarão a Análises,
Contadores
Seccionais
da
ser do padrão O, salvo os incluídos, por lei ora Contadoria
Geral
da
República
e
vigente,
nos
Quadros
Suplementares
dos Administradores de Agência Aduaneiras,
diversos Ministérios, os quais, no caso de vaga, Mesas de Rendas, Postos e Registros
serão extintos”.
Fiscais............................................................ 50%
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Nº 8

Orgãos diretamente subordinados ao Presidente da República

Ao art. 6º e seu parágrafo único.
Substituam-se pelo seguinte:

CONSELHO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

Dos cargos em comissão e das funções gratificadas
“Art.
6º
Os
cargos
de
provimento
em
comissão corresponderão aos seguintes símbolos e valores
mensais:
CC – 1..................................................
CC – 2..................................................
CC – 3..................................................
CC – 4..................................................
CC – 5..................................................

Cr$
15.000,00
13.000,00
11.000,00
10.000,00
9.000,00

§ 1º As funções gratificadas criadas ou alteradas
depois de vigente esta Lei corresponderão aos seguintes
símbolos e valores mensais:
FG – 1...................................................
FG – 2...................................................
FG – 3...................................................
FG – 4...................................................
FG – 5...................................................
FG – 6...................................................
FG – 7...................................................

Cr$
3.000,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00

§
2º
Os
cargos
de
provimento
em
comissão do Poder Executivo são os que constam da relação
anexa.
§ 3º São também as que constam da relação anexa as
funções gratificadas que passam a substituir cargos em
comissão.
§ 4º Fica assegurada a situação pessoal
dos atuais ocupantes dos cargos de provimento
efetivo
que
se
tornam
de
provimentos
em
comissão, bem como a dos que ocupam cargos
de
provimento
em
comissão
cuja
transformação
em função gratificada se verificará á medida que
vagarem.
§ 5º Os ocupantes de cargos em comissão e de
funções gratificadas ficam sujeitos ao regime de tempo
integral”.
RELAÇÃO A QUE SE REFERE
A EMENDA Nº 8
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Cargo em comissão
CC – 1
1 – Chefe do Gabinete Civil.

Cargos em comissão
CC – 1
1 – Presidente.
CC – 4
1 – Consultor Jurídico.
1 – Diretor da Divisão Técnica.
Funções Gratificadas
FG – 3
5 – Assistente.
CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO
Cargos em comissão
CC – 1
1 – Presidente.
CC – 2
2 – Diretor de Divisão.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO
PÚBLICO
Cargos em comissão
CC – 1
1 – Diretor Geral.
CC – 2
4 – Diretor de Divisão.
CC – 4
1 – Consultor Jurídico.
CC – 5
1 – Diretor dos Cursos de Administração.
1 – Diretor do Serviço de Administração.
1 – Diretor do Serviço de Documentação.
MINISTÉRIO DA AERONÀUTICA
Cargos em comissão
CC – 2
1 – Diretor Geral da Aeronáutica.
1 – Diretor Geral de Engenharia.
CC – 4
1 – Consultor Jurídico.
CC – 5
1 – Chefe da Divisão do Pessoal Civil.
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4 – Diretor de Divisão da Diretoria de do
Departamento
Nacional
da
Produção
Aeronáutica Civil.
Animal.
4 – Diretor de Divisão da Diretoria de Engenharia.
1 – Diretor da Divisão de Defesa Sanitária
Vegetal, do Departamento Nacional da Produção
Funções Gratificadas
Vegetal.
1 – Diretor da Divisão de Fomento da
FG – 3
Produção Vegetal, do Departamento Nacional da
Produção Vegetal.
1 – Chefe do Serviço de Comunicações.
1 – Diretor da Divisão de Terras e
1 – Chefe do Serviço de Identificação.
Colonização, do Departamento Nacional da
Produção Vegetal.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
1 – Diretor da Divisão do Material do
Departamento de Administração.
Cargos em comissão
1 – Diretor da Divisão de Obras do
Departamento de Administração.
CC – 2
1 – Diretor da Divisão do Orçamento, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor-Geral do Centro Nacional de
1 – Diretor da Divisão do Pessoal, do
Ensino e Pesquisas Agronômicas.
Departamento de Administração.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional
1 – Diretor da Escola Nacional de
de Produção Animal.
Agronomia.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional
1 – Diretor da Escola Nacional de
de Produção Mineral.
Veterinária.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional
1 – Diretor do Instituto Agronômico do
de Produção Vegetal.
Norte.
1 – Diretor do Departamento de Administração.
1 – Diretor do Instituto Agronômico do
Nordeste.
CC – 3
1 – Diretor do Instituto Agronômico do
Oeste.
1 – Diretor do Serviço Nacional de Pesquisas
1 – Diretor do Instituto Agronômico do Sul.
Agronômicas.
1 – Diretor do Instituto de Biologia Animal.
1 – Reitor da Universidade Rural.
1 – Diretor do Instituto de Ecologia e
Experimentação Agrícola.
CC – 4
1 – Diretor do Instituto de Fermentação.
1 – Diretor do Instituto de Oleos.
1 – Consultor Jurídico.
1 – Diretor do Instituto de Química Agrícola.
1 – Diretor do Serviço de Economia Rural.
1 – Diretor do Instituto de Zootecnia.
1 – Diretor do Serviço de Estatística da Produção.
1 – Diretor do Jardim Botânico.
1 – Diretor do Serviço de Expansão do Trigo.
1 – Diretor do Serviço de Informação Agrícola.
1 – Diretor do Serviço Florestal.
1 – Diretor da Divisão de Águas, do
1 – Diretor do Serviço de Meteorogia.
Departamento da Produção Mineral.
1 – Diretor do Serviço de Proteção aos Índios.
1 – Diretor da Divisão de Fomento da
1 – Superintendente do Ensino Agrícola e Produção Mineral, do Departamento Nacional da
Veterinário.
Produção Mineral.
1 – Diretor da Divisão de Geologia e
CC – 5
Mineralogia, do Departamento Nacional da Produção
Mineral.
1 – Diretor da Divisão de Caça e Pesca, do
1 – Diretor do Laboratório da Produção
Departamento Nacional da Produção Animal.
Mineral, do Departamento Nacional da Produção
1 – Diretor da Divisão de Defesa Sanitária Mineral.
Animal, do Departamento Nacional da Produção Animal.
1 – Administrador da Colônia Agrícola
1 – Diretor da Divisão do Fomento da Nacional do Amazonas.
Produção Animal, do Departamento Nacional da
1 – Administrador da Colônia Agrícola
Produção Animal.
Nacional de Dourados.
1
–
Diretor
da
Divisão
de
1 – Administrador da Colônia Agrícola
Inspeção de Produtos de Origem Animal, Nacional de General Osório.
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1 – Administrador
Nacional do Pará.
1 – Administrador
Nacional do Maranhão.
1 – Administrador
Nacional do Piauí.
1 – Administrador do
Industrial de São Francisco.

da

Colônia

Agrícola

CC-4

da

Colônia

Agrícola

da

Colônia

Agrícola

1 – Chefe do Serviço de Desportos da
Universidade Rural.
1 – Chefe do Serviço Médico, do Centro
Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas.
1 – Superintendente de Edifícios e Parques,
do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas
Agronômicas.
1 – Administrador do Entrepôsto da Pesca do
Rio de Janeiro.

1 – Consultor Jurídico.
1 – Diretor da Biblioteca Nacional.
1 – Diretor do Ensino Comercial.
1 – Diretor do Ensino Industrial.
1 – Diretor do Ensino.
1 – Diretor do Ensino Superior.
1 – Diretor do Observatório Nacional.
1 – Diretor do Serviço Federal de BioEstatística.
1 – Diretor do Serviço Nacional do
Câncer.
1 – Diretor do Serviço Nacional de Febre
Amarela.
1 – Diretor do Serviço Nacional de
Fiscalização de Medicina.
1 – Diretor do Serviço Nacional da Lepra.
1 – Diretor do Serviço Nacional da
Malária.
1 – Diretor do Serviço Nacional da Peste.
1 – Diretor do Serviço Nacional da
Tuberculose.
1 – Diretor do Serviço de Estatística da
Educação e Saúde.
1 – Diretor do Serviço de Saúde dos
Portos.

FG-6

CC-5

Núcleo Colonial Agro-

Funções gratificadas
FG-3
1 – Chefe do Serviço de Comunicação do
Departamento de Administração.
FG-4

5 – Administrador de Núcleo Colonial.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
Cargos em comissão
CC-2
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional
de Educação.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional
de Saúde.
1
–
Diretor
do
Departamento
de
Administração.
CC-3
1 – Diretor do Instituto Osvaldo Cruz.
1 – Diretor do Departamento Nacional da
Criança.
1 – Diretor do Serviço Nacional de Doenças
Mentais.
1 – Diretor do Patrimônio Histórico Artístico
Nacional.
1 – Reitor da Universidade da Bahia.
1 – Reitor da Universidade do Brasil.
1 – Reitor da Universidade de Recife.
1 – Diretor do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos.

7 – Delegado Federal de Saúde (2º a 8ª
Regiões).
1 – Diretor da Casa de Rui Barbosa.
1 – Diretor do Centro Psiquiátrico Nacional, do
Serviço Nacional de Doenças Mentais.
1 – Diretor da Colônia Juliano Moreira,
do
Serviço
Nacional
de
Doenças
Mentais.
1 – Diretor do Conservatório Nacional de
Canto Orfeônico, do Departamento Nacional de
Educação.
1 – Diretor da Divisão do Material, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão de Obras, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão de Orçamento, do Dep.
de Adm.
1 – Diretor da Divisão do Pessoal, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão de Cooperação
Federal,
do
Departamento
Nacional
da
Criança.
1 – Diretor da Divisão de Proteção Social
da Infância, do Departamento Nacional da
Criança.
1 – Diretor da Divisão de Ensino Extra-Escolar,
do Departamento Nacional de Educação.
1 – Diretor da Divisão de Educação Física, do
Departamento Nacional de Educação.
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1 – Diretor da Divisão de Organização
Hospitalar,
do
Departamento
Nacional
de
Saúde.
1 – Diretor da Divisão de Organização
Sanitária,
do
Departamento
Nacional
de
Saúde.
1 – Diretor da Divisão de Conservação e
Restauração, da Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional.
1 – Diretor da Divisão de Estudos e
Tombamentos, da Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional.
1 – Diretor da Escola de Enfermeiras Ana
Neri.
1 – Diretor da Escola Técnica Nacional.
1 – Diretor do Hospital Gustavo Riedel, do
Serviço Nacional de Doenças Mentais.
1 – Diretor do Hospital de Neuro-Psiquiatria
Infantil, do Serviço Nacional de Doenças
Mentais.
1 – Diretor do Hospital de Neuro-Sífilis do
Serviço Nacional de Doenças Mentais.
1 – Diretor do Hospital Pedro II, do Serviço
Nacional de Doenças Mentais.
1 – Diretor do Instituto Benjamin Constant.
1 – Diretor do Instituto Fernandes Figueira, do
D. N. C.
1 – Diretor do Instituto Nacional de Cinema
Educativo.
1 – Diretor do Instituto Nacional do Livro.
1 – Diretor do Instituto Nacional de SurdosMudos.
1 – Diretor do Instituto de Psiquiatria de
Serviço Nacional de Doenças Mentais.
1 – Diretor do Manicômio Judiciário, do
Serviço Nacional de Doenças Mentais.
1 – Diretor do Museu Imperial.
1 – Diretor do Museu do Ouro.
1 – Diretor do Museu da Inconfidência.
1 – Diretor do Museu Histórico Nacional.
1 – Diretor do Museu Nacional.
1 – Diretor do Museu Nacional de Belas
Artes.
1 – Diretor do Serviço de Biometria médica, do
Departamento Nacional de Saúde.
1 – Diretor do Serviço de Documentação.
1 – Diretor do Serviço Nacional de Educação
Sanitária.

1 – Diretor do Serviço Nacional do Teatro.
1 – Diretor do Serviço de Radio-difusão
Educativa.
1 – Diretor da Divisão de Circulação, da
Biblioteca Nacional.
1 – Diretor da Divisão de Obras Raras e
Publicação, da Biblioteca Nacional.
1 – Diretor dos Cursos de Biblioteconomia, da
Biblioteca Nacional.
1 – Diretor da Divisão de Aquisição, da
Biblioteca Nacional.
1 – Diretor da Divisão de Catalogação, da
Biblioteca Nacional.
4 – Chefe de Distrito, da Diretoria elo
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Funções gratificadas
FG-3
1 – Superintendente do Serviço de
Transportes, do Departamento de Administração.
1 – Chefe do Serviço de Comunicações, do
Departamento de Administração.
FG-4
1 – Diretor da Escola Técnica de Belo
Horizonte.
1 – Diretor da Escola Técnica de Campos.
1 – Diretor da Escola Técnica de Curitiba.
1 – Diretor da Escola Técnica de Goiânia.
1 – Diretor da Escola Técnica de Manaus.
1 – Diretor da Escola Técnica de Pelotas.
1 – Diretor da Escola Técnica de Recife.
1 – Diretor da Escola Técnica de Salvador.
1 – Diretor da Escola Técnica de São Luís.
1 – Diretor da Escola Técnica de São Paulo.
1– Diretor da Escola Técnica de Vitória.
FG-5
1 – Diretor da Escola Industrial de Aracaju.
1 – Diretor da Escola Industrial de Belém.
1 – Diretor da Escola Industriai de Cuiabá.
1 – Diretor da Escola Industrial de
Florianópolis.
1– Diretor da Escola Industrial de Fortaleza.
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1 – Diretor da Escola Industrial de João
Pessoa.
1 – Diretor da Escola Industrial de Maceió.
1 – Diretor da Escola Industrial de Natal.
1
–
Pintar
da
Escola
Industrial
de
Teresina.
1 – Chefe dos Serviços Auxiliares da Biblioteca
Nacional.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Cargos em comissão
CC-1
1 – Diretor Geral da Fazenda Nacional.
CC-2

Funções gratificadas
FG-3
1 – Administrador do Edifício da Fazenda.
1 – Chefe do Serviço de Comunicações.
15 – Chefe de Oficina da Casa da Moeda.
MINISTÉRIO DA GUERRA
Cargos em comissão
CC-4
1 – Consultor Jurídico.
CC-5

1 – Chefe da Divisão do Pessoal Civil.
1 – Contador Geral da República.
1 – Secretário do Território de Fernando de
1 – Delegado do Tesouro Brasileiro no Noronha.
Exterior.
1 – Diretor da Despesa Pública.
MINISTÉRIO DA MARINHA
1 – Diretor das Rendas Internas.
1 – Diretor das Rendas Aduaneiras.
Cargos em comissão
1 – Diretor da Divisão do Impôsto de
Renda.
CC-1
1 – Diretor do Serviço de Patrimônio da
União.
1 – Presidente do Tribunal Marítimo.
1 – Diretor do Departamento Federal de
Compras.
CC-4
1 – Diretor da Recebedoria do Distrito
Federal.
1 – Consultor Jurídico.
1 – Diretor da Recebedoria Federal de São
Paulo.
CC-5
1 – Procurador Geral da Fazenda Pública.
1 – Chefe da Divisão do Pessoal Civil.
CC-3
1 – Diretor do Arquivo da Marinha.
1 – Diretor da Secretaria da Marinha.
1 – Diretor da Caixa de Amortização.
1 – Diretor da Casa da Moeda.
Funções gratificadas
1 – Diretor do Laboratório Nacional de
Análises.
FG-5
CC-4
1 – Diretor da Divisão de Economia
Cafeeira.
1 – Diretor do Serviço de Estatística Econômica e
Financeira.
CC-5

1 – Secretário do Tribunal Marítimo.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES
Cargos em comissão
CC-1

1 – Chefe de Polícia.
1 – Chefe da Agência do Departamento Federal
de Compras em São Paulo.
CC-2
4 – Diretor de Divisão do Departamento Federal
de Compras.
1 – Consultor Geral da República.
1 – Diretor da Divisão de Material.
1 – Diretor Geral do Departamento do Interior e
1– Diretor do Serviço de Pessoal.
Justiça.
3 – Diretor de Divisão do Serviço do Patrimônio
1 – Diretor do Departamento de Administração.
da União.
4 – Governador de Território.
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CC-3

1 – Diretor da Divisão de Assuntos Políticos,
do Departamento do Interior e Justiça.
1 – Corregedor do Departamento Federal de
1 – Diretor da Divisão de Interior, do
Segurança Pública.
Departamento do Interior e Justiça.
1 – Diretor da Imprensa Nacional.
1 – Comandante da Policia Especial.
1 – Diretor do Serviço de Assistência a
1 – Diretor do Instituto Félix Pacheco.
Menores.
1 – Diretor do Instituto Médico Legal.
1 – Diretor da Divisão de Polícia Política e
1 – Diretor do Instituto Profissional 15 de
Social.
Novembro, do Serviço de Assistência a Menores.
1 – Diretor do Serviço de Documentação.
CC-4
1 – Diretor do Serviço Médico, do
Departamento Federal de Segurança Pública.
1 – Consultor Jurídico.
1 – Cheio de Serviço de Registro de
1 – Delegado de Costumes e Diversões.
Estrangeiros, da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e
1 – Delegado de Economia Popular.
de Fronteiras.
1 – Delegado de Menores.
4 – Secretário de Território.
1 – Delegado de Roubos e Falsificações.
30 – Delegado de Polícia.
1 – Delegado de Segurança Política.
1 – Delegado de Segurança Social.
Funções gratificadas
1 – Delegado de Vigilância.
1 – Diretor de Arquivo Nacional.
FG-2
1 – Diretor da Penitenciária Central do Distrito
Federal.
1 – Diretor da Escola de Polícia da Divisão de
1 – Diretor do Presídio do Distrito Federal.
Polícia Técnica.
1 – Diretor do Serviço de Estatística
1 – Diretor do Gabinete de Pesquisas, da
Demográfica Moral e Política.
Divisão de Polícia Técnica.
1 – Diretor da Agência Nacional.
1 – Chefe da Divisão de Produção, da
1 – Diretor da Divisão de Polícia Marítima, Imprensa Nacional.
Aérea e de Fronteiras.
1 – Diretor da Guarda Civil.
FG-3
1 – Diretor do Serviço de Trânsito, do
Departamento Federal de Segurança Pública.
1 – Chefe do Serviço de Comunicações, do
Departamento de Administração.
CC-5
1 – Diretor da Escola Agrícola Artur Bernardes,
do Serviço de Assistência a Menores.
1 – Diretor de Divisão do Material do
1 – Diretor da Escola Venceslau Braz, do
Departamento de Administração.
Serviço de Assistência a Menores.
1 – Diretor da Divisão de Obras, do
1 – Chefe da Divisão de Administração, da
Departamento de Administração.
Imprensa Nacional.
1 – Diretor da Divisão de Orçamento, do
1 – Chefe do Serviço de Publicações, da
Departamento de Administração.
Imprensa Nacional.
1 – Diretor da Divisão de Informações, da
1 – Diretor do Serviço de Transportes do
Agência Nacional.
Departamento Federal de Segurança Pública.
1 – Diretor da Colônia Agrícola do Distrito
Federal.
FG-4
1 – Diretor da Colônia Penal Cândido Mendes.
1 – Diretor da Divisão do Pessoal, do
1 – Diretor da Escola de Aprendizagem de
Departamento de Administração.
Artes Gráficas.
1 – Diretor da Divisão de Administração, do
1 – Diretor da Secretaria da Agência
Departamento Federal de Segurança Pública.
Nacional.
1 – Diretor de Divisão de Intercâmbio e
1 – Diretor do Museu, da Divisão de Polícia
Coordenação, do Departamento Federal de Técnica.
Segurança Pública.
1 – Diretor do Serviço de Administração, da
1 – Diretor da Divisão de Polícia Técnica.
Agência Nacional.
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FG-5
1 – Chefe da Assistência Policial, do Serviço de
Transportes, do Departamento Federal de Segurança
Pública.
FG-6
1 – Chefe da Garage, do Serviço de Transportes,
do Departamento Federal de Segurança Pública.
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Cargo em comissão
CC-4
1 – Consultor Jurídico.
MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E
ECOMÉRCIO
Cargos em comissão
CC-2
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Indústria e Comércio.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Previdência Social.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Seguros Privados e Capitalização.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional do
Trabalho.
1 – Diretor ao Departamento Nacional de
Propriedade Industrial.
1 – Diretor do Departamento Nacional de Imigração.
1 – Diretor do Departamento de Administração.
CC-3
1 – Diretor elo Instituto Nacional de Tecnologia.
1 – Diretor do Serviço Atuarial.
CC-4
1– Consultor Jurídico.
1 – Diretor do Serviço de Estatística, Previdência
e Trabalho.
CC-5
1 – Delegado Regional do Departamento
Nacional de Seguros Privados e Capitalização.
1 – Diretor da Divisão do Material, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão de Orçamento, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão do Pessoal, do
Departamento de Administração.

1 – Diretor da Divisão de Cadastro e
Fiscalização, do Departamento Nacional de Indústria e
Comércio.
1 – Diretor da Divisão de Expansão
Econômica, do Departamento Nacional de Indústria e
Comércio.
1 – Diretor da Divisão de Registro de
Comércio, do Departamento Nacional de Indústria e
Comércio.
1 – Diretor da Divisão de Contabilidade,
do
Departamento
Nacional
de
Previdência
Social.
1 – Diretor da, Divisão de Coordenação e
Recursos, do Departamento Nacional de Previdência
Social.
1 – Diretor da Divisão de Fiscalização,
do
Departamento
Nacional
de
Previdência
Social.
1
–
Diretor
da
Divisão
Imobiliária,
do
Departamento
Nacional
de
Previdência
Social.
1 – Diretor da Divisão Jurídica, do
Departamento
Nacional
de
Propriedade
Industrial.
1 – Diretor da Divisão de Marcas, do
Departamento
Nacional
de
Propriedade
Industrial.
1 – Diretor da Divisão de Privilégios,
do
Departamento
Nacional
de
Propriedade
Industrial.
1 – Diretor da Divisão de Fiscalização, do
Departamento Nacional do Trabalho.
1 – Diretor da Divisão de Higiene e Segurança
do Trabalho, do Departamento Nacional do
Trabalho.
1 – Diretor da Divisão de Organização e
Assistência Sindical, do Departamento Nacional do
Trabalho.
1 – Diretor do Serviço de Identificação
Profissional,
do
Departamento
Nacional
do
Trabalho.
1 – Diretor da Divisão de Combustíveis
Industriais e Motores, do Instituto Nacional de
Tecnologia.
1 – Diretor da Divisão de Eletricidade e
Medidas
Elétricas
do
Instituto
Nacional
de
Tecnologia.
1 – Diretor da Divisão de Indúsrias
de
Construção,
do
Instituto
Nacional
de
Tecnologia.
1 – Diretor da Divisão de Indústrias
de
Fermentação,
do
Instituto
Nacional
de
Tecnologia.
1 – Diretor da Divisão de Indústrias Metalúrgicas,
do Instituto Nacional de Tecnologia.
1 – Diretor da Divisão de Indústrias
Químicas Orgânicas, do Instituto Nacional de
Tecnologia.
1 – Diretor da Divisão de Indústrias Químicas
Inorgânicas, do Instituto Nacional de Tecnologia.
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1 – Diretor da Divisão de Indústrias Têxteis,
FG-4
do Instituto Nacional de Tecnologia.
1 – Diretor de Divisão de Metrologia, do
1 – Diretor da Secretaria da Comissão Central
Instituto Nacional de Tecnologia.
de Preços.
1 – Diretor de Hospedaria dos Imigrantes, do
1 – Síndico do Departamento Nacional de
Departamento Nacional de Imigração.
Indústria e Comércio.
1 – Diretor do Serviço de Documentação.
1 – Engenheiro Chefe do Tribunal Superior do
Trabalho.
Funções gratificadas
FG-5
FG-1
1 – Chefe do Serviço de Administração do
5 – Delegado Regional do Departamento Instituto Nacional de Tecnologia.
Nacional de Seguros Privados e Capitalização.
1 – Delegado Regional do Trabalho em
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Pernambuco.
1 – Delgado Regional do Trabalho na Bahia.
(Quadro I)
1 – Delegado Regional do Trabalho no Rio de
Janeiro.
Cargos em comissão
1 – Delegado Regional do Trabalho em Minas
Gerais.
CC-2
1 – Delegado Regional do Trabalho no Rio
Grande do Sul.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional
de Estradas de Ferro.
FG-2
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem.
1 – Delegado Regional do Trabalho no Pará.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional
1 – Delegado Regional do Trabalho no de Obras Contra as Sêcas.
Ceará.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional
1 – Delegado Regional do Trabalho no Rio de Obras de Saneamento.
Grande do Norte.
1 – Diretor-Geral do Departamento Nacional
1 – Delegado Regional do Trabalho na de Portos, Rios e Canais.
Paraíba.
1 – Diretor-Geral do Departamento de
1 – Delegado Regional do Trabalho em Administração.
Alagôas.
1 – Delegado Regional do Trabalho em
CC-3
Sergipe.
1 – Delegado Regional do Trabalho no
1 – Diretor da Estrada de Ferro Bragança.
Paraná.
1 – Diretor da Estrada de Ferro D. Teresa
1 – Delegado Regional do Trabalho em Santa Cristina.
Catarina.
CC-4
FG-3
1 – Consultor Jurídico.
1 – Chefe do Serviço de Comunicações do
1 – Diretor do Departamento Nacional de
Departamento de Administração.
Iluminação e Gás.
1 – Delegado Regional do Trabalho no
1 – Chefe do Serviço de Estudos, do
Amazonas.
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas.
1 – Delegado Regional do Trabalho no
1 – Diretor da Divisão de Controle Industrial,
Maranhão.
do Departamento Nacional de Estradas de Ferro.
1 – Delegado Regional do Trabalho no Piauí.
1 – Diretor da Divisão de Estudos e Projetos,
1 – Delegado Regional do Trabalho no Espírito do Departamento Nacional de Estradas de Ferro.
Santo.
1 – Diretor da Divisão de Planos e Obras, do
1 – Delegado Regional do Trabalho em Departamento Nacional de Estradas de Ferro.
Goiás.
1 – Diretor da Divisão de Construção e
1 – Delegado Regional do Trabalho em Conservação, do Departamento Nacional de
Mato Grosso.
Estradas de Rodagem.
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1 – Diretor de Divisão de Estudos e Projetos,
do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem.
1 – Diretor da Divisão Técnica, do
Departamento Nacional de Obras Contra as
Sêcas.
1 – Diretor da Divisão de Obras, do
Departamento
Nacional
de
Obras
de
Saneamento.
1 – Diretor da Divisão de Projetos, do
Departamento
Nacional
de
Obras
de
Saneamento.
1 – Diretor da Divisão Econômica e Comercial,
do Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais.
1 – Diretor da Divisão de Hidrografia,
do Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais.
1 – Diretor da Divisão de Planos e Obras,
do Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais.
2 – Diretor Fiscal do Departamento Nacional
de Portos, Rios e Canais.
2 – Inspetor do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento.
CC-5
4 – Chefe de Distrito do Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas.
1 – Chefe do Serviço Agro-Industrial do
Departamento Nacional de Obras Contra as
Sêcas.
1 – Chefe do Serviço de Piscicultura, do
Departamento Nacional de Obras Contra as
Sêcas.
1 – Diretor da Divisão do Material, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão do Orçamento, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor da Divisão do Pessoal, do
Departamento de Administração.
1 – Diretor do Serviço de Documentação.
1 – Diretor da Divisão de Administração,
do Departamento Nacional de Estradas de
Ferro.
1
–
Diretor
da
Divisão
de
Gás,
do
Departamento
de
Iluminação
e
Gás.
1 – Diretor da Divisão de Iluminação Pública,
do
Departamento
de
Iluminação
e
Gás.
1– Diretor da Divisão de Instalações Elétricas,
do
Departamento
de
Iluminação
e
Gás.

1 – Diretor do Laboratório Central, do
Departamento de Iluminação e Gás.
1 – Superintendência da Administração do
Pôrto de Laguna.
Funções gratificadas
FG-3
1 – Administrador do Pôrto de Natal, do
Departamento Nacional de Pôrtos, Rios e Canais.
1 – Diretor da Divisão de Administração, do
Departamento Nacional de Obras e Saneamento.
1 – Diretor do Serviço. de Comunicações, do
Departamento de Administração
(QUADRO III)
Cargos em comissão
CC-2
1 – Diretor-Geral do Departamento dos
Correios e Telégrafos.
CC-4
1 – Diretor dos Correios.
1 – Diretor dos Telégrafos.
1 – Diretor do Material.
1 – Diretor do Pessoal.
Funções gratificadas
FG-3
1 – Secretário do Diretor-Geral.
(QUADROS V A XI)
Cargos em comissão
(QUADRO V)
CC-2
1 – Diretor de Viação Férrea Leste-Brasileiro.
(QUADRO VI)
CC-3
1 – Diretor da Rêde de Viação Cearense.
(QUADRO VII)
CC-3
1 – Diretor da Estrada de Ferro Goiás.
(QUADRO VIII)
CC-3
1 – Diretor da Estrada de Ferro São Luís-Teresina.
(QUADRO IX)
CC-3
1 – Diretor da Estrada de Ferro Central do Rio
Grande do Norte.
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(QUADRO X)
CC-3

Nº 11

Ao art. 9º.
1 – Diretor da Estrada de Ferro da Bahia e Minas.
Parágrafo único. Os vencimentos constantes
(QUADRO XI)
dêste artigo são extensivos à Polícia Militar e ao
CC-3
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal".
1 – Diretor da Estrada de Ferro Central do Piauí.
Nº 9
Depois do art. 10:
Acrescente-se:
"Art. ...Os inspetores federais de ensino
superior, secundário e comercial, bem como os de
educação física, terão vencimentos correspondentes
à referência 25".
Nº 10
Aos arts. 8º e 9º.

Nº 12
Depois do art. 10.
Acrescente:
"Art. Ficam assegurados vencimentos e
salários
iniciais
e
finais
correspondentes
respectivamente, aos vencimentos das classes K e O
para os cargos e funções médicas de qualquer,
natureza e especialização".
Nº 13

Depois do art. 10
Acrescente:
Substituam-se pelos seguintes:
"Art. Perceberão os médicos sanitaristas do
"Art. 3º Os padrões alfabéticos de vencimentos Ministério da Educação e Saúde o dôbro dos
dos postos de oficiais das fôrças armadas terão os vencimentos da classe a que pertençam ou venham
seguintes valores mensais:
a pertencer, em virtude de tempo integral de serviço
pelo qual optarem.
Cr$
§ 1º Entende-se por tempo integral, para os
FA-1....................................................... 20.000,00 fins dêste artigo, o dedicado exclusivamente aos
FA-2....................................................... 16.000,00 trabalhos e estudos dos problemas de medicina
FA-3....................................................... 12.000,00 preventiva.
FA-4.......................................................
9.000,00
§ 2º Dá-se a opção mediante requerimento
FA-5.......................................................
7.500,00 dos interessados".
FA-6.......................................................
6.400,00
FA-7.......................................................
5.400,00
Nº 14
FA-8.......................................................
4.500,00
FA-9.......................................................
3.600,00
Depois do art. 10.
"Art. – Os professôres catedráticos do ensino
Art. 9º Os vencimentos dos postos a que se superior e do Colégio Pedro II perceberão
refere o art. 8º corresponderão a êstes padrões:
vencimentos correspondentes ao padrão O.
§ 1º – Corresponderão ao padrão K os
vencimentos dos assistentes de ensino de escola
a) General do Exército, Almirante de
Esquadra e Tenente Brigadeiro............
FA-1 superior e do Colégio Pedro II.
§ 2º – Os vencimentos dos atuais professôres
b) General de Divisão Vice-Almirante e
Major Brigadeiro.................................
FA-2 adjuntos do ensino superior e dos professores
extranumerários mensalistas do Colégio Pedro II
c) General de Brigada, Contra-Almirante
e Brigadeiro.........................................
FA-3 serão correspondentes ao padrão M.
FA-4
§ 3º – Corresponderão ao padrão Nos
d) Coronel e Capitão de Mar e Guerra.....
FA-5 vencimentos dos professôres efetivos e professôres
e) Tenente Coronel e Capitão de Fragata
FA-6 dirigentes do Colégio Pedro II.
f) Major e Capitão de Corveta.................
FA-7
§
4º
–
Os
professôres
adjuntos
g) Capitão e Capitão Tenente...................
FA-8 extranumerários do Instituto Nacional de Surdos e
h) 1º Tenente............................................
FA-9 Mudos perceberão os salários da referência 26.
i) 2º Tenente............................................
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Nº 15

Diga-se:
1º Sargento.
22 –
Taifeiro de 1º classe.

Depois do art. 10.
Acrescente-se:
Art. – O cargo de Procurador da Delegacia
Fiscal do Tesouro Nacional nos Estados denominarNº 21
se-á Procurador da Fazenda Federal, e dêle haverá
três classes, K, L e M, passando para elas,
Ao artigo 10 – Tabela C – Ministério da
respectivamente, os atuais procuradores das clases Marinha.
I, J e K.
Onde está:
Marinheiro de 2ª classe.
Nº 16
Soldado C. F. N.
Soldado tambor e cometa.
Depois do art. 10.
10 –
Acrescente-se:
Soldado especializado dos ramos C. V. e M. A.
Art. – Os cargos de Consultor Técnico, nos
Soldado (Comp. transportes).
quadros em que já existiam, terão padrão de
Diga-se:
vencimentos igual ao do cargo de Consultor Jurídico.
Marinheiro de 2ª classe.
10 –
Nº 17
Soldado Naval.
Depois do art. 10.
Nº 22
Acrescente-se:
Art. – Os extranumerários mensalistas que
Ao artigo 10 – Tabela C – Ministério da
desempenham as funções de Assistente Jurídico Marinha.
passam a ter salários correspondentes à referência
Onde está:
28.
12 – Marinheiro de 1ª classe.
Diga-se:
Nº 18
Marinheiro de 1ª classe.
12 –
Ao artigo 10 – Tabela "B – Ministério da
Soldado naval cursado.
Guerra.
Onde está:
Nº 23
Músico de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classes.
Diga-se:
Ao artigo 10 – Tabela E – Corpo de Bombeiros
1º Sargento músico, 2º Sargento músico, 3º do Distrito Federal.
Sargento músico e 1º Cabo músico.
Onde está, na parte final:
14 – Cabo de Esquadra.
Nº 19
11 – Bombeiro – Tamboreiro – Corneteiro.
10 – Bombeiro de 1ª classe
Ao artigo 10 – Tabela C – Ministério da Marinha.
Bombeiro de 2ª classe
Onde está:
Bombeiro de 3ª classe
Grumete:
Diga-se:
7 – Sorteado (soldado).
15 – Cabo de Esquadra.
Soldado (voluntário).
14 – Bombeiro – tamboreiro – corneteiro.
Diga-se:
13 – Bombeiro de 1ª classe
Grumete:
12 – Bombeiro de 2ª classe
7 – Sorteado.
11 – Bombeiro de 3ª classe
Soldado (recruta).
Nº 24
Nº 20
Depois do artigo 14.
Ao artigo 10 – Tabela C – Ministério da
Acrescente-se:
Marinha.
Art. – Aos juizes membros do Conselho
Onde está:
Superior de Previdência Social, pagar-se-á por
Taifeiro de 1ª classe.
sessão a que comparecerem um trigésimo dos
23 –
vencimentos dos juizes do Tribunal Superior do
1º Sargento.
Trabalho, até o máximo de vinte sessões mensais.
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Nº 25
Ao artigo 15.
Redija-se assim
Art. 15 Os proventos da disponibilidade
considerar-se-ão
reajustados
automàticamente,
alterados os padrões ou referências respectivas de
acôrdo com as modificações que por efeito dela se
oporem relativamente ao pessoal em atividade.
Nº 26
Ao artigo 16, § 5º.
Suprima-se o parágrafo.
Nº 27

Nº 31
Ao art. 16, § 1º
Depois da palavra categoria, acrescente-se:
respeitados os direitos adquiridos.
Nº 32
Ao art. 17 e respectivos parágrafos
Substituam-se pelo seguinte:
Art. 17. Os proventos dos pensionistas do
Tesouro Nacional são aumentados de acôrdo com a
seguinte tabela em bloco:
a) Até Cr$ 500,00.......................................... 25%
Cr$ 1.000,00.............................................. 20%
c) De Cr$ 1.001,00 até...................................
Cr$ 2.000;00................................................ 15%
d) De Cr$ 2.001,00 para cima....................... 10%

Depois do art. 16.
Acrescente-se:
Art. ...Ficam extensivos aos médicos
sanitaristas do Ministério da Educação e Saúde,
aposentados até à data do Decreto-lei nº 8.833, de
§ 1º Somente serão majorados na base
24 de janeiro de 1946, os direitos e vantagens por estabelceida por êste artigo as pensões resultantes
êsse mesmo decreto concedidos, a partir da de leis de previdência e as concedidas à família do
publicação desta lei.
servidor público falecido.
§ 2º As pensões e os proventos de
Nº 28
aposentadoria interiores a Cr$ 150,00 ficam elevados
a esta quantia, acrescida da percentagem fixada na
Ao art. 16.
letra a.
Redija-se da seguinte forma:
§ 2º Na aplicação do parágrafo anterior, não
Nº 33
se computarão o provento ou vencimento de cargo
legalmente acumulável, as gratificações e outras
Ao art. 20, § 2º.
vantagens a que hajam feito jus os inativos.
Substitua-se o parágrafo pelo seguinte
§ 2º E extensivo aos cabos, soldados e
Nº 29
marinheiros das fôrças armadas, da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, bem
Ao art. 16.
como aos taifeiros da Marinha, desde que tenham
Acrescente-se:
mais de dois anos de serviço, o direito á contribuição
§ – Os reformados, inativos e pensionistas ficam para o montepio militar. Esta contribuição, até que
obrigados a apresentar os seus títulos, para apostila, à seja fixada a mensal, de que trata o artigo 114 do
repartição competente, no prazo improrrogável de Estatuto dos Militares, será corrsepondente a um
noventa dias, contados da publicação desta lei, sob dia de soldo.
pena de ser suspenso o respectivo pagamento até que
seja cumprida esta exigência.
Nº 34
Nº 30

Art. 20.
Acrescente-se:
Ao art. 16.
§ 3º Os contribuintes do montepio militar e do
Na Tabela constante dêste artigo, e relativa ao civil em inatividade poderão descontar mensalmente
aumento dos proventos do pessoal inativo, onde está:
cota igual à dos que estejam em atividade, desde
Mais de Cr$ 5.000,00
que o requeiram até 31 de dezembro do corrente
Cr$ 1.5050,00 Cr$ 1.100,00 Cr$ 750,00 diga-se: ano, ficando assegurada aos seus herdeiros a
Mais de Cr$ 5.000,00
pensão de montepio correspondente à contribuição,
35
30
20
observado o disposto no § 1º.
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Nº 35

cias Administrativos do Quadro Permanente
do mesmo Ministério que, sob a vigência da
Ao art. 20.
Lei nº 284, de 1936 integravam a classe J do
Acrescente-se, entre a data de 26 de janeiro Quadro I – Tesouro Nacional.
Parágrafo
único.
Esses
funcionários
de 1946 e as palavras serão majoradas, o seguinte:
bem como as destinadas á constituição do deverão apresentar os seus títulos ao Serviço
do Pessoal do Ministério da Fazenda para
montepio civil.
serem apostilados.
Nº 36
Nº41
Depois do art. 21. Acrescente-se:
Art. ... As Caixas de Aposentadoria e Pensões,
Depois do art. 25.
que tiverem a seu cargo o pagamento dos proventos
Acrescente-se:
de aposentadoria a servidores civis da União,
Art. Aos professôres catedráticos do
passarão a pagá-los com o aumento estabelecido ensino superior, quando em desempenho de
nesta lei, e serão indenizadas na forma dos artigos cargo efetivo ou de comissão, que lhes
1º e 3º do Decreto-lei número 3.769, de 28 de impossibilite o exercício da cátedra, contar-se-á
outubro de 1941.
o tempo respectivo, como se em exercício
estivessem, para o efeito da gratificação de
Nº 37
magistério.
Ao art. 23.
Suprima-se.

Nº 42
Nº 38

Ao art. 25. Redija-se assim:
Art. 25. Os funcionários que, exercendo
cumulativamente dois cargos, perderam um dêles,
em virtude da Carta de 1937 e do Decreto-lei número
24, de 29 de novembro do mesmo ano; e por força
do artigo 24 das Disposições Transitórias da
Constituição vigente, ficaram em disponibilidade,
perceberão, pelo cargo não exercido, vencimentos
iguais aos dos que exerçam cargos idênticos.
Nº 39
Depois do art. 25. Acrescente-se:
Art. E restabelecida, em caráter permanente, a
disposição da Lei número 136, de 10 de novembro
de 1947, que facultou aos membros do Poder
Legislativo a sua inscrição no quadro dos
contribuintes do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado.
Nº 40
Depois do art. 25. Acrescente-se:
Art.
Ficam
incluídos
nas
classes
correspondentes ás dos Oficiais Administrativos do
Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda os
oito Ofi-

Depois do art. 25.
Acrescente-se o seguinte:
Art. Os biologistas do Quadro Permanente do
Instituto Osvaldo Cruz que contarem vinte anos de
serviço ativo, terão todos os direitos e vantagens dos
professores catedráticos da Universidade do Brasil.
Parágrafo único. Esta disposição estender-seá aos pesquisadores especializados do referido
instituto.
Nº 43
Depois do art. 25. Acrescente-se:
Art. Estender-se-ão as normas da Lei nº 200,
de 30 de dezembro de 1947;
1º – aos atuais oficiais administrativos
do Quadro Permanente do Ministério da
Fazenda que Ingressaram na carreira, por
nomeação ou transferência, mediante concurso
de primeira entrância para empregos de
Fazenda;
2º – aos atuais Engenheiros do Quadro
Permanente
do
Ministério
da
Fazenda,
que pertenciam ao Quadro XIV – Administração
do Domínio da União, criado pela Lei nº 284, de
23 de outubro de 1936.
Parágrafo único. O Serviço do Pessoal
do Ministério da Fazenda apostilará os títulos
de nomeação dos funcionários a que alude
este artigo.
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Nº 44

até setecentos e cinquenta milhões de cruzeiros
para atender às despesas decorrentes da
execução da presente lei.

Depois do art. 25.
Acrescente-se:
Art. Os funcionários atuais nomeados de
Nº 50
acôrdo com os arts. 32 e 37 do Decreto-lei nº 1.168,
de 22 de março de 1.939 ficam classificados nos
Onde, no projeto, estiver "engenheiro
padrões alfabéticos da carreira de Contador do ou
engenheiros,
acrescente-se
a
estas
Quadro Suplementar do Ministério da Fazenda, palavras, respectivamente:
observadas as normas estabelecidas na Lei número
"e arquiteto ou e arquitetos.
200, de 30 de dezembro de 1947.
Senado Federal, em .. de outubro de 1948.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei
Nº 45
da Câmara nº 326, de 1948, volta à Casa de
origem.
Ao art. 26 e respectivo parágrafo. SuprimamVão ser submetidas outras redações
se.
finais
que
se
acham
sôbre
a
mesa.
Nº 46
São sem debate aprovados, em discussão
única, os seguintes pareceres:
Ao art. 28.
Onde está:
PARECER
dez anos:
diga-se:
Nº 1.222, de 1948
seis anos.
Da Comissão de Redação de Leis
Nº 47
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 294,
Ao art. 30.
de 1948.
Substitua-se por êste:
Art. 20. As disposições desta lei não se
Relator: Cícero de Vasconcelos
aplicam aos membros da magistratura, do Ministério
A Comissão submete ao Senado (fl. anexa) a
Público Federal e do Distrito Federal, aos ministros e redação final do projeto de lei nº 294,
auditores do Tribunal de Contas, ao pessoal dos de
1948,
originário
da
Câmara
dos
serviços administrativos da Câmara dos Deputados, Deputados.
do Senado Federal e dos tribunais federais.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em
§ 1º Compreendem-se nessa restrição os 25
de
outubro
de
1948.
–
Clodomir
funcionários de outras categorias que, por qualquer Cardoso,
Presidente.
–
Cicero
de
motivo, hajam tido aumento nos últimos doze meses, Vasconcelos,
Relator.
–
Waldemar
ou cujos cargos tenham sido nesse período, Pedrosa. – Ribeiro Gonçalves.
reestruturados.
§ 2º Não se aplica, porém, êste artigo aos
ANEXO AO PARECER Nº 1.222, DE 1948
proventos da inatividade ou disponibilidade.
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
Nº 48
294, de 1948.
O Congresso Nacional, decreta
Acrescente-se antes do último artigo.
Art. 1º E aberto, ao Poder Judiciário,
Art. O pagamento dos aumentos constantes um
crédito
especial
de
Cr$
35.200,00
desta lei não dependerá de registro prévio no (trinta e cinco mil e duzentos cruzeiros),
Tribunal de Contas, ficando os órgãos pagadores para
o
pagamento
de
gratificação
de
autorizados a efetuá-lo independentemente dessa representação
aos
membros
do
Tribunal
formalidade.
Regional Eleitoral do Pará, relativa ao período
de 25 de setembro a 31 de dezembro 1947.
Nº 49
Depois do art. 31.
Acrescente-se.
Art. – Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir um crédito especial

– 933 –
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação
revogadas
as
disposições
em
contrário.
PARECER
Nº 1.223, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 289,
de 1948
A Comissão apresenta a redação final (fl.
anexa), do projeto de lei da Câmara nº 289,
de 1948, aprovado pelo Senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis,
em 25 de outubro de 1948. – Clodomir
Cardoso, Presidente. – Ribeiro Gonçalves, –
Relator. – Cicero de Vasconcelos. – Waldemar
Pedrosa.
ANEXO AO PARECER Nº 1.223, DE 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E aberto ao Poder Judiciário um crédito
suplementar de Cr$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e
oitocentos cruzeiros), em reforço da Verba 1 –
Pessoal, do Anexo nº 25 – Poder Judiciário, do
vigente Orçamento Geral da República (Lei número
162, de 2 de dezembro de 1947), a saber:
Verba I – Pessoal.
Consignação III – Vantagens.
S/C 14 – Gratificação de representação.
04 – Justiça Eleitoral.
02 – Tribunais Regionais Eleitorais.
12 – Paraíba – Cr$ 46.800,00.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

ANEXO AO PARECER Nº 1.224, DE 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E aberto ao Poder Judiciário um crédito
suplementar de Cr$ 33.200,00 (trinta e três mil e
duzentos cruzeiros), em refôrço da Verba 1 –
Pessoal, do Anexo 25 – Poder Judiciário do vigente
Orçamento Geral da República (Lei nº 162, de 2 de
dezembro de 1947), a saber:
Verba 1 – Pessoal.
Consignação III – Vantagens.
S/C 14 – Gratificação de representação.
04 – Justiça Eleitoral.
– Tribunais Regionais Eleitorais.
21 – Sergipe ... Cr$ 33.200,00.
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data
da sua publicação revogadas as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 1.225, de 1943
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final da emenda do Senado à Proposição
nº 229, de 1948
A Comissão de Redação apresenta a redação
final da emenda do Senado ao art. 1º da proposição
número 229, de 1947 (anexo nº 1).
A título ilustrativo, a Comissão junta
igualmente (anexo nº 2) a redação da proposição
incluída a emenda.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 25
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente,
– Cícero de Vasconcelos, Relator. – Waldemar
Pedrosa. – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO Nº 1 AO PARECER Nº 1.225 DE 1948

PARECER
Nº 1.224, de 1948

Redação final da emenda do Senado à proposição nº
229, de 1947

Da Comissão de Redação de Leis

Ao art. 1º
Onde se lê:
"inclusive a de previdência social, substitua-se
pelo seguinte:

Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 288,
de 1948

A Comissão de Redação submete ao
ANEXO Nº 2 AO PARECER Nº 1.225, DE 1948
Senado a redação final do projeto de lei
da
Câmara
nº
288,
de
1948 Redação da Proposição nº 229, de 1947, conforme a
(folha anexa).
emenda do Senado
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 25
de outubro de 1948.8 – Clodomir Cardoso,
O Congresso Nacional decreta: Art. 1º É
Presidente, – Ribeiro Gonçalves, Relator. – Cícero concedida
isenção
do
imposto
de
importação
e
neide Vasconcelos. – Waldemar Pedrosa.
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ras, exclusive a de previdência social, bem como do
ANEXO Nº 1 AO PARECER Nº 1.226, DE 1948
impôsto de consumo, para 9.600.387 (nove milhões,
seiscentos mil e trezentos e oitenta e sete) quilos de
Redação final da Emenda do Senado ao
carvão de pedra, a granel, e 242.113 (duzentos e projeto de lei da Câmara número 173, de 1948
quarenta e dois mil e cento e treze) quilos de coque,
importados pela Companhia Nacional de Navegação
Ao art. 1º
Costeira – Organização Henrique Lage – Patrimônio
Acrescentem-se,
depois
das
palavras
Nacional e destinados aos navios e oficinas da sua Estados
Unidos,
as
propriedade.
seguintes:
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data
" e constante da redação anexa".
da sua publicação revogadas as disposições em
contrário.
ANEXO Nº 2 AO PARECER
Nº 1.226, DE 1948
PARECER
Nº 1.226 de 1948
Da Comissão de Redação de Leis

Redação do Projeto de Lei da Câmara nº 173, de
1948, conforme à emenda do Senado

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida Companhia Paulista
Redação final da emenda do Senado ao
de Estradas de Ferro isenção do imposto
Projeto de Lei da Câmara nº 173, de 1948
de importação e taxas aduaneiras para o
A Comissão apresenta (anexo nº 1) a redação material
destinado
a
modernização
das
final da emenda do Senado ao art. 1º do projeto de cabines de Jundiaí a Campinas e instalação
lei da Câmara nº 173, de 1943.
do bloqueio automático, importado dos Estados
A Comissão apresenta igualmente (anexo nº Unidos
e
constante
da
relação
2) a redação do projeto incluída a emenda bem como anexa.
a lista do material beneficiado pela isenção do
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
impôsto de importação e taxas aduaneiras (anexo da sua publicação, revogadas as disposições
nº 3).
em contrário.
ANEXO Nº 3 AO PARECER Nº 1.226, DE 1948
Lista de materiais para a modernização das cabines de Jundiaí a Campinas e instalação do bloqueio
automático no trecho desde a divisa com a E. F. S. J. até o km 46, a serem fornecidos pela Union Swten
and Signal Company.
Pedido
Item
1

Quant.

12

2

13

1

14

73

15

19

1

Grupo de alavancas, tipo "TC", ao Plate A–3.000, ref. B, para Jundiaí,
incluindo: 3 alavancas de sinais de 3 posições cada uma.
Sinais luminosos terreos, com três unidades. Semelhante Plate B–2.869,
Ref. Aa. – exceto que a unidade intermediária serão tipo "H–2 Serchlight"
de 3 cores cada uma, e a unidade inferior será tipo "HC–33", de 1 côr,
Plate (B–1.894, Ref. An. Completo com mastro, escada, base com
terminais e parafusos de fundação para assentamento em base de
concreto.
Sinal luminoso térreo, com três unidades. Semelhante Plate B–1.869, Ref.
Aa – exceto que a unidade superior será tipo "H-2 Searchllght", com 3
cores e a unidade intermediária e a unidade inferior serão tipo "HC–33, de
1 côr, Plate B–l.894, Ref. An. Completo. com mastro, escada, base com
terminais e parafusos de fundação para assentamento em base de
concreto.
Sinais anões, tipo "N–2" de 2 côres. Completo com parafusos ele
fundação. Semelhante Plate B-2.512, Ref. Aj.
Sinais anões, tipo "N–2", de 2 unidades cada unidade de 2 cores.
Completo com parafusos de fundação, Semelhante Plate B–2.512, Ref. Aj.
Duas destas unidades serão com um vidro, com a letra "M".
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Pedido Quant.
Item
16
1

18

350

19

60

20
21

23
2

22

2

23

3

24

1

2

1

3

8

4

32

Sinal luminoso tipo a ponte com 4 unidades, semelhante
Plate B-2.872, Ref. D, com 2 unidades, tipo "H-2 Searchlight", de 3 côres cada uma e com
duas unidades tipo "HC-33", de 1 côr cada uma. Completo para montagem em ponte de
sinal ora em uso. (Campinas nr. 1 – cabine – e sinal 47).
Lâmpadas de 11 volts 11 watts para sinais, incluindo 100% sobressalentes para estoque.
Plate B-2.878, Ref. 66g.
Lentes de defução para as unidades tipo "H-2 Searchlight": Semelhante Plate B-2.880,
Ref. 35b.
Chapas de numeração, completo para os mastros dos sinais automáticos.
Sinais luminosos e auditivos, tipo "pisca-pisca", para passagem de nível no km 2 em
Jundiaí. Cada um com:
4 unidades tipo "HC-81", Plate K-159, Ref. A.
1 braço de suporte tipo A. A. R., Plate K-151, Ref. B
1 mastro e base com terminais, Plate K-152, Ref. A.
1 campainha tipo "AH-10", Plate K-91, Ref. A – Completo para
assentamento em base de concreto.
Ditos para passagem de nível na estação de Jundiaí. Cada um provido de barreiras
acionadas a motor e operadas da cabine.
Semelhante ao desenho anexo B-8.912, fôlha 180, sem tabuletas. Incluindo: 2 barreiras
de 35 pés de comprimento e 1 barreira de 24 pés de comprimento.
Máquinas de chave, elétrica, tipo "M-2", movidas a motor de corrente alternada de 110
volts, 60 ciclos. Semelhante Plate C-2.800, Ref. A. Cada uma completa com relais de
controle e super-carga; com 3 chapas de soleira isoladas, barras de operação e
graduadores tipo "prova de tempo". Plate C-320, Ref. B, parafusos, etc.
Conjunto dos materiais necessários para operação de um descarrilador em Jundiaí.
2 alavancas de chaves de 2-posições cada uma
– ferrolhos elétricos
controladores para circuitos
– indicadores
Grupo de alavancas, tipo "TC", ao Plate A-3.000, Ref. B, para Campinas, incluindo:
2 alavancas de sinais de 3-posições cada uma
3 alavancas de chaves de 2-posições cada uma ferrolhos elétricos
– controladores para circuitos
– indicadores
Quadros luminosos, tipo "TC-10", os quais, além de lâmpadas indicadoras de ocupação
de circuitos, terão lâmpadas indicando as condições dos sinais e com espaço para as
"Chaves de emergência com tempo regulável", tipo "TC-10". Êsses quadros serão para
Jundiaí, Horto, Louveira, Rocinha, Valinhos, Samambaia, Campinas nº 1 e Campinas nº
2.
Chaves de emergência com tempo regulável, tipo "TC-10" com 4N-4R contatos, Plate
J.1.700, Ref. A, para montagem nos quadros luminosos.
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Pedido
Item
5

Quant.

7

15

8

1

9

45

10

2

11

5

25

119

26

700

160

Travadores elétricos e controladores para circuitos, para ligação nas alavancas
mecânicas ora em uso e incluindo:
60-ML-10 .travadores com contatos, para chaves
56-ML-10 travadores com 12 contatos, para sinais
44-ML-10 travadores com 16 contatos, para sinais
8 conjuntos dos materiais necessários para suporte
e ligação dos travadores nas alavancas (1-conjunto para cada cabine).
Controladores com 8 contatos, para ligação às alavancas mecânicas ora em uso,
semelhantes, Plate J-1.502, Ref. A, para ligação com cauda de alavanca.
Interruptor elétrico montado em poste de 2 polegadas para controle de sinais de
proteção de passagem de nível no km 2 durante manobras, Plate K-225, Ref. A.
Sinais luminosos térreos, com uma unidade de 3 côres, tipo "H-2 Searchlight", com
mastro, escada, base com terminais e parafusos de fundação.
Completo para assentamento em base de concreto. Semelhante Plate B-2.865, Ref.
Aa. Êsses sinais
43 sinais com mastro de 16 pés e 11 1/2 polegadas
de comprimento 2 sinais com mastro de 18 pés e
10 1/2 polegadas de comprimento .
Sinais luminosos térreos, com duas unidades de 3 côres, tipo "H-2 Searchlight", com
mastro, escada, base com terminais e parafusos de fundação.
Completo para assentamento em base de concreto. Semelhante Plate B-2.867, Ref.
Aa.
Sinais luminosos térreos, com duas unidades. Semelhantes Plate B-2.867, Ref. Aa –
exceto que a unidade superior tipo "H-2 Searchlight" será de 3 côres e a unidade
inferior será tipo "HC-33" de 1 côr, Plate-2.894, Ref. An. Completo com mastro, escada,
base com terminais e parafusos de fundação para assentamento em base de
concreto. Êsses sinais incluindo:
4 sinais com mastro de 18 pés e 10 1/2 polegadas de comprimento
1 sinal com mastro de 23 pés e 11 1/2 polegadas de comprimento
Controladores de circuito de via, estilo "U-5" ao Plate J-1.047, .com entrada para cabos
subterrâneos ao Plate J-1.050, Ref. 37, e completo cem os tirantes, parafusos, etc.,
para ligação com agulha de chave. Padrão paulista.
Reais de corrente continua, para circuito de linha, de contrôle, de repetição, de
verificação, de detetoração, etc., cada uma com prateleira com molas. Êsses relais
serão:
4 55 DN-11 contatos 4-F-4B
Plate E-4.900 Rel. Aa.
75 DN-11 contatos 6-F-6B
Plate E-4.900 Ref. Ab.
45 DN-11 contatos 8-F-8B
Plate E-4.902 Ref. Aa
2 DN-19 contatos 4-F-4B
Plate E.4.932 Ref. A
3 DX-13 contatos 4-F-4B
Plate E-5.100 Ref.Aa
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Pedido
Item

Quant.

27

119

28

87

29

53

30

140

31

74

32

125

33

435

25 DN-18 contatos 4-F-4B
Plate E-4.930 Ref. A
61 DP-14 contatos 4F-4-B-4N-4R
Plate E 5 111 Ref. Ca
6 DP-17 contatos 4F-4-B-4N-4R
Plate E-5.121 Ref.AC
85 TH 10 tipo térmico
Plate E-5.225 Ref. Bf
3 FN-16 tipo "pisca-pisca"
Plate E-5.051 Ref. A
Relais para circuito de via, tipo "campo rotativo de alertas" Êsses relais serão:
36 estilo SLV-13 contados 4-F-4B independente, Plate E-1.005
9 estilo SLV-13 contatos 4F-4B no independente, Plate E-1.005
25 modêlo 15 contatos 4F-4B independente, Plate F-1.020
49 modêlo 15 contatos 6F-6B no-independente; Plate E-1.020
Transformadores para alimentação do circuito de via, retificadores, etc.
Êsses transformadores serão:
41 estilo W-10 para circuito de via,
Plate F-6.020
46 estilo W-10 para retificadores, etc.,
Plate F-6.020
Reatores para circuito de via. Êsses reatores serão:
41 estilo VT-5, semelhante Plate F-6.402
12 estilo VG-10, semelhante Plate F-6.406, Ref. 11..
Resistências, para circuitos de vias.
Essas resistências serão:
37 tipo 2-unidades, 32-A-26,
Plate F-6.509, Ref. 4
22 tipo 6-unidades, 36-A-3,
Plate, F-6.509, Ref. 7.
12 tipo 1 unidade, 21-A-6.
Plate F-6.509, Ref. 2
47 tipo 6-unidades, 36-A-10,
Plate P-6.509, Ref. 7
Retificadores tipo "cobre". Esses retificadores serão:
3 etilo R3V-116, para passagem de nível na estação de Jundiaí.
52 estilo RV-10, para caixas de aparelho, Plate S.685,
Ref. Ab.
6 estilo RQ-21, para cabines Horto, Louveira, Rocinha, Valinhos e Samambaia, Plate
S-326.
9 estilo RQ-12, para caixas de aparelhos, Plate S-317
4 estilo RQ-41, para cabines Jundiaí, Campinas nº 1 e Campinas nº 2, Plate S-34O
Blocos de fusíveis de 600 volts, para circuito de via.
Plate L-1.240, Ref. 21, com 125 fusíveis tipo cartucho de 20 ampéres.
Caixas (bootlegs) estilo "U", Plate P-7.083, Ref. Aa, cada uma com cabo de ligação
para trilho e tendo de um lado um terminal que será soldado ao trilho.
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Item
Pedido
34

Quant.
25

35

16

36

30

73

65

39
40
41
42

95
125
160
225

43
44
45
46
47
48
49
50
A

1.500
46.000
33.500
1.000
2
252
492
12
1

B

1

C

1

D

2

E

1

F

1

G

4

H

6

Ligações de cabo de 15 pés de comprimento, tendo de ambos os lados um
terminal que será soldado ao trilho.
Quadros simples de bond de impedância, 1.000 ampéres, completo com cabos.
Semelhante Plate F-6.606, Ref. B.
Quadros duplos de bond de impedância 1.000 ampéres, completo com cabos.
Semelhante Plate F–6.625, Ref. A.
Resistência de 1.000 ohms para os ralais de corrente contínua. Semelhante
Plate F-6.503, Ref. A.
Transformadores para alimentação dos circuitos e das lâmpadas, Plate F-6.020.
Para-raios para circuitos de 110 voldts. C. A., tipo 4h.
Para-raios para circuitos de baixa voltagem, tipo 110.
Chaves de desligação de 250 volts.
Plate P–7.290, Ref. 27, com 250 fusíveis tipo cartucho de de 32 ampéres, Plate
7-7.290, Ref. 46a.
Blocos de terminais com 6 polos, de baquelite. Plate-P-7.300, Ref. 3c.
Ilhóis para fios. Plate P-7.090, Ref. 6.
Etiquetas de fibra ao Plate P-7.290, Estampadas de acôrdo com os circuitos.
Ligações para terminais. Plate P-7.300, Ref. 27.
Alicates para ilhóis. Plate P-7.090. Ref. 15.
Cadeados com 10 chaves para dentro das cabinas. Padrão paulista.
Cadeados com 10 chaves para fora das cabines. Padrão paulista, tipo "147".
Chaves para terminais. Plate P-7.090. Ref. 14.
Controlador tipo rotativo, semelhante Plate G-167, Ref. Ak, completo, para
montagem em sinal ora em uso em Jundiaí.
Máquina de chave manual tipo "T-20", com barra de operação tipo mola e com
outras partes de conjunto para descarrilador em Jundiaí.
Conjunto dos materiais necessários para travação, com coração de ponto móvel
em Campinas. Incluindo 3 máquinas mecânicas Modêlo 14, barras de operação
e travação, etc.
Quadro simples de bond de impedância, 1.500 amperes, sem cabos,
semelhante Plate F-6.606.
Quadros duplo de bond de impedância, 1.000 amperes, sem cabos, semelhante
Plate F-6.606.
Quadro duplo de bond de impedância, 1.000 amperes, sem cabos, semelhante
Plate F-6.625.
Caixas de terminais, tipo chapa de aço, com largura de .2 polegadas. Completo
para montagem em base de concreto.
Caixas de terminais, tipo chapa de aço, com largura de 17 polegadas. Completo
para montagem em base de concreto.
Custo Total:
FAS New York..................................................................
CIE Santos........................................................................

US$
US$

202.000,00
213.000,00

São Paulo, 29 de março de 1948, – Pela Companhia Paulista de Estradas
de Ferro. — A. de Pádua Safes.
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O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da
Assim feito, o Projeto perde o seu aspecto
Câmara nº 173, de 1948, e a Proposição nº 220, de de possível facilitador de proventos particulares
1947, voltam à Casa de Origem. Sobem à sanção os para se tornar uma medida de interêsse
projetos de lei da Câmara nº 288, 289 e 294, de 1948. nacional.
Sala das Sessões, em 27 de outubro de
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 1948. – João Villasbôas.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a
nº 265, de 1948, que isenta de direitos de importação
e demais taxas aduaneiras o produto denominado discussão (Pausa).
Nenhum Sr. Senador desejando usar da
"Fenotizina". (Com pareceres favoráveis, sob ns.
1.184 e 1.185, respectivamente, das Comissões de palavra, declaro-a encerrada.
O projeto 265 vai, com as emendas,
Constituição e Justiça e de Finanças).
às Comissões de Constituição e Justiça e de
Estão sôbre a mesa duas emendas que vão Finanças.
ser lidas.
São sem debate aprovados, em discussão
São lidas e apoiadas as seguintes:
única, os seguintes projetos:
EMENDAS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 265, de 1948

Nº 339, de 1948

Nº 1

Estende
à
companhia
Nacional
de
Navegação Costeira o regime de isenção fiscal de
que goza o Loide Brasileiro.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os bens e serviços da Companhia
Nacional de Navegação Costeira, incorporada
ao Patrimônio Nacional pelo Decreto-lei nº 9.521,
de 26 de julho de 1946, ficarão isentos de
impostos, taxas e contribuições, nos têrmos
do disposto na Lei nº 420, de 10 de abril de
1947, que estabeleceu essa concessão em favor
da Sociedade Anônima de Navegação, Lóide
Brasileiro.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Ao art. 1º acrescente-se:
Parágrafo único – O importador ou vendedor
da "Fenotizina" não poderá se beneficiar do valor da
isenção, sob pena de apreensão do produto e de
multa de mil a cinco mil cruzeiros, imposta pela
autoridade competente, de acôrdo com instruções
que serão expedidas.
Justificação
Não é justo se retire do cofre público a
percentagem de 25% para ser transferida ao
patrimônio privado do importador ou do comerciante.
Êste venderia pelo preço atual e lucraria
mais 25% ou a 4ª parte do valor.
Sala das Sessões, em 27 de outubro de
1948. – Mello Vianna.
Nº 2

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 344, de 1948

Concede isenção de direitos de importação e
Acrescente-se ao artigo 1º:
demais taxas aduaneiras para os objetos que
Parágrafo único – Essa importação será feita menciona, importados pela "Fundação Alvares
pelo Ministério da Agricultura, para distribuição aos Penteado", de São Paulo.
criadores de gado pelo preço de custo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida isenção de direitos
de importação e demais taxas aduaneiras,
Justificação
exclusive a de providência social, para um quadro
Se, como afirmam os pareceres a "Fenotiazina" do pintor Renoir, datado de 1682 e que
é um produto de comprovada eficácia no combate a mede aproximadamente 0m,53 x 0m,63 (cinqüenta
verminose dos suínos e dos ruminantes e não tem e três centímetros por sessenta e três centímetros);
similar nacional, o Ministério da Agricultura deverá um quadro do pintor Degas, datado de 1880,
adquirir para o consumo dos criadores brasileiros.
o qual mede mais ou menos Om,81 x
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0m,84 (oitenta e um centímetros por oitenta e quatro
centímetros); e cinco lambris artísticos, constantes
de 29 (vinte e nove) volumes, numerados de 208 a
236, com o pêso bruto de 11.210 (Onze mil,
duzentos e dez) quilos, importados pela "Fundação
Alvares Penteado" com sede na cidade de São
Paulo.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 335, de 1948
Dispõe sôbre isenção de direitos e taxas a
material hospitalar para o Instituto de Roentgenologia
(câncer, seu diagnóstico e tratamento).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a
conceder isenção de direitos aduaneiros, impôsto de
consumo e demais taxas, exceto a de previdência
social, para a aparelhagem destinada ao diagnóstico
e tratamento do câncer importada pelo Instituto de
Roentgenologia do Câncer, com sede em Belo
Horizonte, Minas Gerais.
Art. 2º Os aparelhos a que se refere o art. 1º
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, pulmonar brônchio e metastases;
1 unidade portátil de Raios X, modêlo 4, tipo F;
1 unidade móvel, de radiodiagnóstico, modêlo
ECDX.
Art. 3º A presente Lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Vão à Comissão de
Redação os Projetos de Leis da Câmara ns. 399,
344 e 335, de 1948, que acabam de ser aprovados.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
sessão. Designo para a de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
nº

Discussão
169,
de

única
do
Requerimento
1948,
solicitando
um
voto

de congratulações com o Govêrno, o povo e as
Fôrças Armadas do Brasil, pela passagem da data
de 29 de outubro.
Continuação da discussão única do Projeto de
Lei da Câmara nº 189, de 1948, que isenta de
direitos de importação 1.500.000, sacas de juta,
importadas pela firma Basílio A. Bica. (Com
Pareceres ns. 964, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
contrário ao mérito, com voto em separado do Sr.
Lúcio Correia; 985, da Comissão de Finanças,
contrário, com voto em separado do Sr. Rodolpho
Miranda; e 1.189, da Comissão de Agricultura,
Indústria e Comércio, favorável, com substitutivo).
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 31, de 1948, aprovando a decisão do
Tribunal de Contas que negou registro à rescisão do
contrato firmado entre a Divisão de Obras do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores e a firma
Lauro Henrique & Cia. para a ampliação da "Casa
Maternal Melo Matos". (Com pareceres favoráveis,
sob ns. 1.196 e 1.197, respectivamente, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças).
Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo nº 33, de 1948, que mantém a decisão do
Tribunal de Contas, denegatório do registro da
escritura de desapropriação de terreno situado em
"Parque Olinda" Estado do Ceará, (Com pareceres
favoráveis, sob ns. 1.192 e 1.193, respectivamente,
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 351, de 1948, que concede isenção de direitos de
imporção e demais taxas aduaneiras para
medicamento destinado à Fundação Benjamin
Guimarães. (Pareceres favoráveis, sob ns. 1.194 e
1.195, respectivamente, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças, o 1º com
emenda).
Discussão preliminar (artigo 135,
Regimento) do Projeto de Lei do Senado nº 48,
1948, que regulamena em pare o artigo 185
Constituição Federal. (Oferecido pela Comissão
Constituição e Justiça).

do
de
da
de

Levanta-se á sessão às 19 horas e 10 minutos.
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RECEBEM EMENDAS PERANTE A
MESA
Nas duas próximas sessões:
Projeto de lei da Câmara nº 428, de 1948, que
restaura a aposentadoria para ferroviários aos trinta
e cinco anos de serviços e dá outras providências;
Projeto de Lei da, Câmara nº 429, de 1948,
que cria o Fundo Ferroviário Nacional e dá outras
providências para o financiamento do Plano de
Reaparelhamento Ferroviário Nacional;
Projeto de Lei da Câmara nº 430, de 1948,
que estabelece normas de contabilidade para os
Ministérios da Guerra, Marinha, Aeronáutica e
Estado Maior, e dá outras providências;
Projeto de Lei da Câmara nº 432, de 1948, que
estabelece, entre os Institutos e Caixas de
Aposentadoria e Pensões, comunidade de serviço mé-

dico para combate à tuberculose e outras moléstias
nocivas a coletividade, cria o Conselho de Medicina
da Previdência Social e dá outras providências;
Projeto de Lei da Câmara nº. 433, de 1948,
que estende a vários oficiais, generais a um
almirante e um oficial médico da Polícia Militar do
Distrito Federal, os benefícios do Decreto-lei nº
9.050, de 11 de março de 1946;
Projeto de Lei da Câmara nº 434, de 1948,
que autoriza a abertura, pelo Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, do crédito especial de Cr$
19.800,00 para pagamento de gratificação ao
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Álvaro
Moutinho Ribeiro da Costa;
Projeto de Lei da Câmara nº 435 de 1948, que
altera dispositivos do Decreto-lei nº 9.295, de 27 de
maio de 1946, que criou o Conselho Federal de
Contabilidade.
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155.ª SESSÃO, EM 28 DE OUTUBRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. NEREU RAMOS, PRESIDENTE E MELLO
VIANNA, VICE-PRESIDENTE
Às 14:30 horas comparecem os Senhores
O SR. 3º SECRETÁRIO (servindo de 1º), lê o
Senadores:
seguinte
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Augusto Meira.
Clodomir Cardoso.
Evandro Vianna.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
Etelvino Lins.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Pinto Aleixo.
Attilio Vivacqua.
Henrique de Novais.
Alfredo Neves.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Rodolpho Miranda.
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
Vespasiano Martins.
Roberto Glasser.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Camilo Mercio (32).

EXPEDIENTE
MENSAGENS
Nº 290, de 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal.
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nacional que autoriza ao Poder Executivo a doar, por
intermédio do Ministério da Agricultura, à Sociedade
Miguel Couto dos Amigos do Estudante, sediada em
Campo Grande, Estado de Mato Grosso, uma área
de 40 hectares, tenho a honra de restituir a Vossa
Excelência dois dos respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1948.
EURICO G. DUTRA.
Ao arquivo.
Nº 291, de 1948
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal.
Havendo sancionado o Decreto do Congresso
Nacional que autoriza o Poder Executivo a dispôr
sôbre percentagens devidas aos servidores das
Coletorias Federais, pela arrecadação de rendas das
entidades autárquicas, tenho a honra de restituir a
Vossa Excelência dois dos respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1948.
EURICO G. DUTRA.

O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
Ao arquivo.
32 Srs.Senadores. Havendo número legal,
está aberta a sessão. Vai-se proceder à, leitura da
Nº 292, de 1948
ata.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
O SR. 4º SECRETÁRIO (servindo de 2º):
procede à leitura da ata da sessão anterior, Federal.
que, posta em discussão, é sem debate Havendo
sancionado
o
Decreto
aprovada.
do Congresso, Nacional que declara, fe-
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riado nacional o dia 29 de outubro de 1948, tenho a
honra de restituir a Vossa Excelência dois dos
respectivos autógrafos.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1948.
Eurico G. Dutra.
Ao arquivo.
Ofícios:
Da Câmara dos Deputados:
Senhor 1º Secretário.
Tenho a 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 5 do corrente, aprovou as
emendas dessa Casa do Congresso Nacional ao
Projeto de Lei nº 682-A, de 1948, que revigora, por
sessenta dias, o Decreto nº 9.297, de 27 de maio de
1946, que estendeu aos oficiais do Corpo de
Bombeiros as vantagens de promoção ao pôsto
imediatamente superior.
A referida proposição foi, nesta data, de acôrdo
com os preceitos constitucionais, remetida à sanção.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 26 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
Da Câmara dos Deputados:
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº, 1.026-A, de 1948, que concede
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras a tôda emprêsa individual que adquirir
navio para a indústria do pescado.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os meus protestos de minha distinta
consideração.
Rio, em 26 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 446, de 1948
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras a tôda emprêsa ou firma
individual que adquirir navio para a indústria do
pescado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras a tôda emprêsa ou

firma individual que adquirir navio, destinado a
explorar a indústria do pescado, em qualquer parte
do território nacional, pelo prazo de cinco anos.
Art. 2º Esta lei abrange a importação de
qualquer navio desta espécie, cujo processo esteja
sob o regime do têrmo de responsabilidade, para
garantia dos direitos e demais taxas.
Art. 3º A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Da Câmara dos Deputados:
Senhor 1º Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo
do Projeto de Lei nº 959-A, de 1948, que isenta de
direitos de importação material que menciona.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossas
Excelência os meus protestos de distinta
consideração.
Rio, em 26 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretario.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 444, de 1948
Isenta de direitos de importação o material que
menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida isenção de direitos de
importação para 16 tanques de aço, sendo um de
13.500 metros cúbicos, dois de 6.500 metros
cúbicos, dois de 150 metros cúbicos, cinco de 75
metros cúbicos e seis de 40 metros cúbicos e duas
chatas tanques com capacidade para 30 metros
cúbicos, adquiridos pela A. Ipiranga S. A. –
Companhia Brasileira de Petróleos, sediada na
cidade do Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
A imprimir.
Da Câmara dos Deputados:
Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,
para os devidos fins, o incluso autógrafo do Projeto de
Lei nº 1.045, de 1948, que autoriza a abertura, pelo
Ministério das Relações Exteriores, do crédito especial
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de Cr$ 2.500.000,00, para atender às despesas
PARECER
decorrentes da visita do Presidente da República
Oriental do Uruguai ao Brasil e do Presidente da Bolívia
Nº 1.233, de 1948
a Corumbá.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto
Excelência os protestos de minha distinta de Lei da Câmara nº 391-1948.
consideração.
Relator: Sr. José Américo.
Rio, em 26 de outubro de 1948. – Munhoz da
Rocha, 1º Secretário.
O Projeto de Lei nº 619-A, de 1948,
da Câmara dos Deputados autoriza a Viação
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Férrea do Rio Grande do Sul a importar,
livre de direitos e taxas aduaneiras, carvão
Nº 445, de 1948
estrangeiro para seu consumo, nos exercícios de
1947 e 1948.
E, sob forma diferente uma simples isenção
Autoriza a abertura, pelo Ministério das Relações
Exteriores, do crédito especial de Cr$ 2.500.000,00 de impostos.
Sendo a Viação Férrea concessionária
para atender às despesas decorrentes da visita do
Presidente da República Oriental do Uruguai ao Brasil daquêle Estado, goza do direito pleiteado,
e do Presidente da Bolívia a Corumbá.
nos têrmos do art. 31, nº V da Constituição
O Congresso Nacional decreta:
Federal.
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
De acôrdo com o parágrafo único do mesmo
pelo Ministério das Relações Exteriores, o crédito artigo combinado com sua letra a do inciso, a
especial de Cr$ 2.500.00,00 (dois milhões e quinhentos isenção não importa em prejuízo dos serviços
mil cruzeiros), para atender às despesas decorrentes públicos concedidos. Mas, no caso concreto, a
da visita do Presidente da República Oriental do concessão é feita a uma entidade que desfruta
Uruguai ao Brasil e do Presidente da Bolívia a dêsse privilégio. A exploração da ferrovia
Corumbá.
beneficiada é um serviço do Estado.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Surge a questão, tantas vezes debatida
publicação.
nesta Comissão: se, sendo reconhecida pela
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Constituição, depende a isenção de lei especial. A
A imprimir.
conclusão terá de ser negativa. Entretanto, para
São lidos e vão a imprimir os seguintes evitar maiores delongas e enquanto não fôr
pareceres:
regulada a matéria por uma lei geral, tem sido
tolerado
o
andamento
legislativo
dessas
PARECER
iniciativas.
A proposição está justificada, embora,
Nº 1.232, de 1948
por sua natureza, prescinda dêsses fundamentos.
Por falta de carvão nacional, em virtude de
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o estar reduzida a produção das minas, impõe-se
o apelo aos mercados estrangeiros.
Projeto de Lei da Câmara nº 391, de 1948.
Relator: Sr. Arthur Santos.
Cumpre,
aliás,
observar
que
essa
O Projeto da Câmara dos Deputados nº 391-48, importação já tinha sido permitida pelo Decreto nº
autoriza a Viação Férrea do Rio Grande do Sul a 21.719, de 1946.
importar, livre de direitos de taxas aduaneiras, o carvão
Abrange a concessão o ano corrente, tendo,
estrangeiro, para seu consumo, no sexercícios de 1947 naturalmente, sido retirado o carvão, mediante
e 1948.
têrmo de responsabilidade.
A proposição não é inconstitucional e deve sôbre
Merece, assim, ser aprovada a proposição.
ela opinarem as Comissões de Obras Públicas e
Sala das Comissões, em 26 de outubro de
Finanças.
1948. – Ismar de Góes, Presidente (em exercício).
Sala das Comissões, em 14 de outubro de 1948. – José Américo, Relator. – Salgado Filho.
– Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. – Arthur Santos, – Alfredo Neves. – Andrade Ramos. – Santos
Relator. – Vergniaud Wanderley. – Aloysio de Carvalho. Neves. – Victorino Freire. – Apolonio Sales. –
– Filinto MülIer. – Etelvino Lins.
Mathias Olympio.
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PARECER
Nº 1.234, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
a emenda e o Projeto de Lei da Câmara nº 284, de
1948.
Relator: Sr. Augusto Meira.
O projeto em exame tem por fim estabelecer
normas à aposentadoria de funcionários do serviço
de febre amarela, malária e peste. O seu artigo 2º
não pode ser aceito por que tomou aspecto de
generalidade inaceitável; reduzindo para vinte e
cinco anos o tempo da aposentadoria o que só
excepcionalmente seria de admitir. Por isso mesmo
foi apresentada uma emenda substitutiva ao dito
artigo. Esta emenda deve fazer parte integrante do
projeto precisando porém receber uma sub-emenda
consistente em retirar da dita emenda e do projeto o
inciso constante da letra d visto como o serviço de
polícia federal não pode se enquadrar nos referentes
à malária, febre amarela e peste. Com a emenda e a
subemenda o projeto deve ser aprovado visto se
manter dentro das linhas constitucionais que só em
casos especiais admitem a diminuição de prazo para
a aposentadoria com vencimentos integrais.
A Comissão, contra o voto do relator, opina
pela aprovação do projeto com a aceitação do alínea
e da emenda, formulada pelo Senador Fernandes
Távora, redigida. nestes têrmos:
c) do Serviço Nacional de Peste.
Sala das Comissões, em 2 de setembro de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Augusto
Meira, Relator, vencido em parte. – Vergniaud
Wanderley. – Lucio Corrêa. – Aloysio de Carvalho, –
Filinto Müller. – Waldemar Pedrosa.
PARECER
Nº 1.235, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a emenda ao
Projeto de Lei da Câmara nº 284-48.
Relator: Senador Vespasiano Martins.
O presente Projeto de Lei nº 284, de
1948, oriundo da Câmara dos Deputados e
de autoria do ilustre representante Getúlio
Moura, visa estabelecer normas para a aposenta-

doria de funcionários que, pela natureza dos serviços
a que se entregam, estão sujeitos a infecções.
Estende também as suas vantagens a outros
funcionários exercendo sua atividade à noite, com
horas irregulares de serviço, sujeitos às intempéries
e a uma alimentação, às vezes deficiente e de
ocasião.
É claro que êsses funcionários terão como
conseqüência de uma vida tão irregular, um trabalho
por demais estafante, e sem conforto, a sua
vitalidade diminuída em confronto com outros que
em cumprimento de seus deveres, os exercem em
horas certas, com alimentação adequada, e
comodidade efetiva.
Projeto visa atender no texto constitucional,
exarado em seu artigo 191, parágrafo 4º quando, ao
tratar do tempo de aposentadoria de funcionários,
declara poder-se reduzi-lo quando se tratar de
serviços de natureza especiais.
Nesta Casa apresentou o Senador Fernandes
Távora uma emenda, incluindo entre os funcionários
que devam ser beneficiados, os do Serviço Nacional
da Peste.
Vem essa emenda preencher uma lacuna
existente ao Projeto. É sabido quanto de perigo
acarreta aos que lutam no combate à peste, moléstia
eminentemente contagiosa e de incidência de
mortalidade avultada. Os que não estão afeitos aos
tratos dos serviços de Saúde Pública, desconhecem
a vigilância constante em tôrno dessa moléstia, ainda
não extinta em nosso País, subjugada, no entanto,
pelo desvêlo constante que exercem os funcionários
que têm sob o seu encargo o seu contrôle.
A peste ronda as nossas cidades, estando
mesmo disseminada em grande parte do nordeste,
onde é endêmica, aguardando apenas um descuido
das autoridades sanitárias para tomar expansão. A
vigilância em tôrno da mesma é diaturna, sem
descanço.
Ante as considerações que emitimos,
somos pela aprovação do Projeto, assim como
pela aceitação da emenda do Senador Fernandes
Távora.
Sala das Comissões, em 26 de outubro
de 1948. – Ismar de Góis, Presidente em exercício.
– Vespasiano Martins, Relator. – Andrade Ramos –
Santos Neves. – Vitorino Freire. – José Américo. –
Apolonio Sales. – Mathias Olympio. – Salgado Filho.
– Alfredo Neves.
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PARECER
Nº 1.236, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o projeto de lei da Câmara nº 378, de 1948.
Relator: Sr. Etelvino Lins.

ros e suas taxas. Vindo o projeto ao Senado a
Comissão de Constituição e Justiça opinou
contrariamente por não se ter feito prova de falta
de similar nacional. Entretanto, o funcionário do
serviço de isenção da Alfândega de Santos,
atesta, confirmando pelo chefe dêsse serviço, que
não há fabricação nacional do material importado.
Tendo fé pública o certificado em processo pelo
serviço de isenção não vejo como se lhe negar
valor probante.
Nesta conformidade é a Comissão de
Finanças de parecer seja aprovado o projeto, pois,
tende a incentivar a produção de aço pela instalação
de uma usina.
Sala das Comissões, em 19 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino. Presidente. – Salgado Filho,
Relator. – Alfredo Neves. – Andrade Ramos. – José
Américo, (vencido). – Apolonio Sales. – Santos
Neves. – Rodolpho de Miranda.

A Câmara dos Deputados, tendo em vista a
Mensagem nº 212, de 30 de abril de 1947, do Sr.
Presidente da República; elaborou e aprovou o
projeto que no Senado vem de tomar o nº 378, pelo
qual é concedida isenção de direitos a demais taxas
aduaneiras para 24 volumes contendo materiais
diversos de contrôle e proteção para máquinas
elétricas, importadas pela Mineração Geral do Brasil
Limitada e destinados à Usina Siderúrgica que essa
emprêsa está construindo em Mogi das Cruzes, no
Estado de São Paulo.
Embora se declare a fls. do processo
encaminhado com a Mensagem, que o material
PARECER
importado não tem similar no país, dessa exigência
legal não se faz prova, o que nos leva a opinar
Nº 1.238, de 1948
contra a aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 11 de outubro de
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. – o Projeto de Lei da Câmara nº 331, de 1948.
Etelvino Lins, Relator. – Augusto Meira. – Filinto
Relator: Sr. Lúcio Corrêa.
Müller. – Ferreira de Sousa. – Vergniaud Wanderley.
– Lúcio Corrêa.
O Projeto de Lei nº 331, de 1948, oriundo da
Câmara dos Deputados, altera o disposto no art. 26
PARECER
da Lei nº 209, de 2 de Janeiro do ano em curso,
diploma esse que instituiu a moratória para os
Nº 1.237, de 1948
pecuaristas.
Dispõe o art. 26 da Lei nº 209 que findo o
Da Comissão de Finanças do Projeto de Lei prazo a que se refere o artigo 25, o juiz nomeará um
da Câmara nº 378-48.
perito para proceder à avaliação, podendo as partes
Relator: Sr. Salgado Filho.
indicar assistentes.
A Mineração Geral do Brasil Limitada, com
O avaliador observará, rigorosamente o critério
usina siderúrgica em construção em Mogi das de justo valor dos bens, ressalvando o dispôsto no
Cruzes, Estado de São Paulo, importou material art. 19.
diverso de contrôle e proteção para máquinas
Para outros bens que não os rurais, será
elétricas destinado à sua instalação, constante da apurada a renda líquida que os mesmos produzam,
nota de importação nº 51.710, de 1946, da Alfândega computados todos os elementos que possibilitem
de Santos. Verificada ser a aplicação destinada à uma conclusão positiva.
fábrica e que não havia similar nacional, o Sr.
No que concerne à escolha de perito para
Ministro da Fazenda autorizou o seu desembaraço proceder à avaliação, como disposição de lei
mediante têrmo de responsabilidade, de vez que a especial, o art. 26 citado revigorou o sistema
isenção dos impostos e taxas era da competência do constante da redação primitiva dos arts. 129 e 132
Poder Legislativo. O Sr. Presidente da República do Código de Processo Civil.
encaminha o pedido ao Congresso para, decidir.
No se orientou pelo princípio que Decreto-lei
A
Câmara
dos
Deputados
concedeu
a nº 8.570, de 8 de janeiro de 1946, imprimiu àquelas
isenção
solicitada
de
direitos
aduanei- duas disposições.
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Com efeito, o art. 129, com a redação
constante dêste decreto-lei, prescreve que os
exames periciais poderão ser feitos por um só
louvado, concordando as partes; se não
concordarem, indicarão de lado a lado o seu perito e
o juiz nomeará o terceiro para desempate por um
dos laudos dos dois antecedentes caso não se
contente com um dêstes. O perito poderá ser
recusado pelas mesmas causas que justificam a
recusa dos juízes e testemunhas e no caso ao art.
131, nº II.
O art. 132, por sua vez, estabelece que o
pedido de perícia deverá ser feito antes da conclusão
para o despacho saneador, indicando as partes o
perito único ou cada qual o seu.
Se requerido por uma só das partes, deverá a
outra ser intimada para, dentro de 24 horas, dizer se
concorda com o perito indicado, ou nomear o seu.
No direito anterior à vigência do atual Código
de Processo Civil, os exames periciais, como se
sabe, eram feitos, via de regra, por três peritos. As
partes escolham dois e o juiz nomeava o terceiro,
que se denominava desempatador.
O Regulamento 737, de 1850, usando do
têrmo arbitradores, já dispunha, no art. 192:
"A louvação será feita na audiência aprazada,
nomeando cada uma das partes os seus arbitradores
em número legal. Êste número será marcado pelo
juiz, salvo se as partes acordarern num só".
O direito adjetivo, no seu aspecto procesual
civil, se conformava na Federação, aos princípios
dêsses regulamento. O código de Processo Civil e
Comercial do Estado de São Paulo (Lei nº 241, de 14
de Janeiro códigos dos Estados, nesse diploma, de
1930), modelado, como os demais estatuia, no art.
310, que requerido o exame pericial, proceder-se-ia,
em audiência, cientes as partes, à louvação dos
peritos, podendo elas, entretanto, acordes na
designação dos mesmos, nomeá-los por petição.
No art. 311, previu que os peritos seriam três,
salvo se as partes concordassem em um só. Sendo
o fato complexo, podiam ser nomeadas turmas
diferentes
de
peritos
para
as
diversas
especialidades. O juiz decidia a êsse respeito, no
caso de divergência, e para cada perito seria
nomeado um suplente.

A louvação dos peritos obedecia, entre outras
normas, consoante o artigo 312, a de que cada uma
das partes, na audiência aprazada, proporia três
nomes, dos quais a outra escolhia um, combinado,
em seguida, na escolha do terceiro.
No Código Judiciário do Estado de Santa
Catarina (Lei nº 1.640, de 30 de novembro de 1928),
a escolha do perito estava adstrita às
recomendações dos arts. 755 a 756. Em caso de
acôrdo, cada parte escolheria, na audiência
aprazada para a louvação, o seu perito, e o juiz
nomearia um terceiro. No caso de desacôrdo, cada
uma das partes, proporia três nomes, dos quais
escolheria um/a parte adversa. Competia ao juiz a
nomeação de desempatador.
No Distrito Federal, a matéria era regulada
pelos arts. 240 e 241 do C. P.C.C.; em Minas Gerais
(art. 340 do C.P.C.); na Bahia (art. 247 da C.F.); no
Rio Grande do Sul (arts. 441 e 445 do C.P.C.C.); no
Espírito Santo (art. 212 do C.P.C.); em Pernambuco
(art. 344 de C.P.C.). A redação, pois, como se vê,
tanto a do art. 129, como a do art. 132 do atual
Código Civil, na conformidade do Decreto-lei nº
3.570, de 29 de Janeiro de 1946 que lhes modificou
o sistema, atende, por sem dúvida, à melhor tradição
do nosso direito adjetivo e evita, na unidade do
processo, como ocorria no regime da pluralidade dos
códigos processuais, se confira ao juiz o arbítrio na
escolha do perito único.
A escolha de peritos sempre pertenceu, de
direito, às partes e aos seus advogados. É de Afonso
Fraga êste ensinamento: "Se as partes que cumpre
provar as suas afirmações e se o exame pericial e
uma das provas admitidas em direito, segue-se que
não se lhes pode tolher a convenção de louvarem-se
em peritos" (Instituições do Processo Civil do Brasil,
Tomo II, pág. 561).
É verdade que Pedro Batista Martins, ao
comentar o texto primitivo do art. 129 do Código de
Processo Civil, fustiga a suspeição dos peritos com
estas expressões:
"Acontecia, porém que, nas operações
do exame, a posição dos peritos ora assaz
delicada, porque, sendo êles delgados da
exclusiva confiança das partes, transformavam-se
quase sempre em seus advogados a passa-
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vam
a
comungar
das
mesmas
paixões
que as dividiam O perito por conseguinte,
era, em última análise, o de nomeação do
Juiz.
O Códico deu aos antigos peritos das
partes o seu verdadeiro lugar no processo: o
de assistentes técnicos dos litigantesí ( Comentários
ao Código de Processo Civil Vol. I, 387,
nove anos de prática do Código de Processo Civil
eis que o Conselho da Ordem dos Advogados
do Brasil. Seção do Estado de São Paulo,
refletindo a experiência de um dos foros
mais
movimentados
do
Brasil
vem
de
verberar o arbítrio conferido ao Juiz para
nomeação
do
perito,
assim
como
estas
considerações:
"Ora como se sabe, o feitio, que se
imprimiu o Código processual vigente, importou
em enfeixar nas mãos do Juiz o máximo de
poderes
extinguindo
direitos
que
tradicionalmente pertenciam às partes e aos
seus advogados. Sem dúvida por êsse motivo,
criou o Código e figura dos assistentes
técnicos, indicados pelos litigantes, e reservou
ao juiz a nomeação do perito. Efeitos perniciosos
sem
conta
redundaram
dêsse
sistema.
Ràpidamente podem ser apontados alguns:
a) os assistentes técnicos, na maioria das vezes,
não
mereciam
qualquer
atenção,
visto
como funcionavam sem a prestação de compromisso
legal e não passavam de méros auxiliares das
partes e não do juízo: b) instituiu-se, inoficialmente,
um corpo de peritos que por gozarem da
simpatia
dos
juízes,
eram
constantemente
os preferidos; c) o dispendido com renumeração
dos
assistentes
ficava
a
cargo
das
partes, não sendo a vencedora reembolsada do
mesma, agravado assim a sua situação financeira.
Portanto, com satisfação geral, o Decreto-lei número
8.670, de 8 de Janeiro de 1946, restabeleceu
a situação tradicional, permitindo que cada
parte indique o seu perito ou um só caso se acordem
na escolha. Ao juiz restou a nomeação do terceiro
desempatador para a hipótese de divergência.
Restaurou-se assim, sem o formalismo da louvação
em audiência e da tríplice indicação, o sistema
oriundo
do
velho,
mas
monumental
"Regulamento
número
737"
(Representação
do
Conselheiro
Fernando
Rudge
Leite,
a
que
se
refere
o
ofício
nº
48
de
12
de
fevereiro
de
1948,
do
Presidente do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados, Seção do Estado de S. Pau-

lo, ao Presidente da Câmara dos Deputados e anexa
ao projeto sob exame). Não, há pois, como recusar
aprovação ao Projeto de Lei nº 331, É de aplicar-se
às leis especiais, para não quebrar o sistema do
Código de Processo Civil, no que tange à indicação
ou nomeação de peritos, o dispôsto nos arts. 129 e
132, na conformidade da redação dada aos mesmos,
pelo Decreto-lei nº 8.570, de 8 de Janeiro de 1946.
Tudo indica que a prata antiga foi bem fundida
e ainda é das melhores.
Nada
havendo
a
argüir
contra
a
constitucionalidade ou legalidade do projeto, a
Comissão de Constituição e Justiça opina pela sua
aprovação.
Sala das Comissões, em 30 do setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. – Lucio
Corrêa, Relator. – Augusto Meira. – Ferreira de
Souza. – Olavo Oliveira. – Etelvino Lins. – Arthur
Santos.
PARECER
Nº 1.239, de 1948
Da Comissão de Agricultura, Indústria e
Comércio, sôbre "o Projeto de Lei da Câmara
número 331, de 1948.
Relator: Sr. Maynard Gomes.
O Sr. 1º Secretário da Câmara dos Srs.
Deputados, encaminhou ao Senado o Projeto de Lei
nº 331, daquela Casa do Congresso Nacional,
modificando a redação do art. 26 da Lei nº 209 de 2
de Janeiro de 1948.
Como é sabido, a Lei nº 209, de 2 de Janeiro
do corrente ano, instituindo a moratória para os
pecuaristas, fixou certas normas processuais para a
concessão dos benefícios dela decorrentes, e, no
seu art. 26, revigorou o critério de perito nomeado
pelo Juiz, reservando aos interessados a indicação
de simples assistentes.
O Projeto 331 restabelece o sistema
estabelecido pelo Código de Processo Civil, de
relação à assistência técnica as pastes por peritos
nomeados.
Trata-se, como se vê, de assunto mais de
natureza, jurídica, sob a qual já se manifestou
favoravelmente a douta Comissão de Constituição e
Justiça do Senado. Somos, assim, pela aprovação
do projeto.
Sala das Comissões, em 10 de outubro de
1948. – Maynard Gomes, Presidente e Relator. –
Novais Filho. – Walter Franco. – Sá Tinoco.
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PARECER
Nº 1.240, de 1948
Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei
da Câmara número 331-48.
Relator: Sr. Ferreira de Sousa.
Nenhum argumento de ordem financeira ou
econômica contraindica a alteração do art. 26, da lei
nº 209 de 2 de janeiro dêste ano, para integrá-lo no
sistema do processa civil comum. Nem a substância
da mesma lei sofre a mais ligeira alteração. O
assunto é de ordem exclusivamente processual, e
sôbre êle já se manifestou a egrégia Comissão de
Constituição e Justiça.
Pela aprovação.
Sala das Comissões, em 26 de outubro de
1948. – Ismar de Góis, Presidente (em exercício) –
Ferreira de Sousa. Relator. – Salgado Filho. –
Santos Neves. – Vespasiano Martins. – Alfredo
Neves. – Apolónio Sales. – José Américo. – Matliias
Olympio.
PARECER
Nº 1.241 de 1943
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
o Projeto de Decreto Legislativo, nº 28, de 1948.
Relator: Sr. Attilio Vivacqua.
1 – A União, por escritura lavrada em 17 de
dezembro da 1947, do 3º oficio de Santos, Estado
ofício S. Paulo, adquiriu da província Carmelitana
Fluminense e Antônio dos Santos Teixeira e sua
mulher, um imóvel situado na presente cidade. O
Tribunal de Contas recusou registro ao contrato por
não ter sido apresentado o título de propriedade nem
aludido a requisição da remessa àquele Instituto do
processo respectivo. Essas exigências, conforme o
parecer do Tribunal de Contas, foram cumpridas.
Entretanto, àquele Egrégio Tribunal deixou de toma
conhecimento do pedido de reconsideração por ter
sido interposto fora do prazo, mas, no mérito, será
pelo registro.
A União já se acha emitida na posse do imóvel
e a despesa foi executada a conta de verba própria.
2 – Dispõe o artigo 77, § 1º da Constituição
Federal, reeditando prescrição do Estatuto de 1934:
"Os
contratos
que
por
qualquer
modo,
interessarem
a
recei-

ta ou à despesa só se reputarão perfeitos
depois de registrados pelo Tribunal de Contas. A
recusa do registro suspenderá a execução do
contrato até que se pronuncie o Congresso
Nacional".
Deixou, assim, de subsistir, quanto aos
contratos, o registro sob reserva, criado pelo Decreto
Legislativo número 2.511, de 20 de dezembro de
1911 (artigo 5º, última parte), e ao qual se refere o
Decreto-lei nº 426, de 12 de maio de 1938
(art. 29).
A decisão denegatória do registro do contrato
é um veto à sua execução, até o pronunciamento do
Congresso Nacional. Êste exerce, ai, a jurisdição de
uma instância suprema, no próprio exame jurídico do
contrato, e de sua conveniência sob o aspecto de
interêsse público, podendo determinar providências
para a formar o contrato às normas da lei ou da
Constituição.
3 – Ante o exposto, opina a Comissão de
Justiça pela aprovação do Projeto de Decreto
Legislativo submetido a seu exame.
Sala das Comissões, em de setembro de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente e Relator. –
Waldemar Pedrosa. – Arthur Santos. – Etelvino Lins.
– Ferreira de Souza. – Lucio Corrêa. – Filinto
Müller.
PARECER
Nº 1.242, de 1948
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de
Decreto Legislativo nº 28, de 1948.
Relator: Sr. Ferreira de Suava.
Por escritura pública de 17 de dezembro
de 1942, a União contratou a aquisição de
um terreno em Santos, Estado de São Paulo, por
Cr$ 3.326,80, sendo vendedores a Província
Carmelitana Fluminense e Antônio dos Santos
Teixeira. Não foi ela, porém, registrada pelo Tribunal
de Contas, sob a argüição de ausência da prova de
propriedade dos vendedores. Satisfeita essa
exigência, pediu o Govêrno reconsideração de tal
resolução. Mas não foi atendido, por entender àquela
corporação ter sido inoportuno o pedi de
reconsideração.
A Câmara dos Deputados entendeu,
em conseqüência, de votar o projeto, que
aqui
tomou
o
nº
28
dêste
ano,
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autorizando o registro, com o que concordou a
egrégia
Comissão
de
Constituição
e
Justiça.
Nada contraindica a aprovação do referido
projeto, cuja despesa corre pela verba desciaada a
desapropriações.
Deve ser aprovado.
Sala das Comissões, em 26 de outubro
de 1948. – Ismar de Góis, Vice-Presidente.
– Ferreira de Souza, Relator. – Salgado
Filho. – Santos Neves. – Mathias Olympio. –
Apolônio Sales. – José Américo. – Vespasiano
Martins.
PARECER
Nº 1.243, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 293, de 1948.
Relator: Sr. Arthur Santos.
O Projeto de Lei nº 441-A, de 1948 da Câmara
dos Deputados concede favores fiscais às
organizações hospitalares e congêneres, e
estabelece
as
condições
para
sua
obtenção.
Não parece existir inconstitucionalidade
na proposição, cujos objetivos foi incentivar
a
fundação
e
estabelecimentos
de
organizações hospitalares do Brasil, tão carente
dêles. As Comissões de Saúde Pública e de
Finanças irão apreciar o Projeto de Lei, no
seu
mérito,
notadamente
quanto
à
sua
conveniência.
Muitos de seus dispositivos parecem
demasiadamente
amplos,
prestando-se
a interpretações exageradas, Por exemplo –
a exigência da destinação de 10% de leitos
para indigentes, constante do item d do artigo
5, deveria ter redação imperativa, fixada
a obrigatoriedade do requisito. Bem assim, entre
as cláusulas do mesmo artigo 5º para que as
instituições hospitalares possam gozar dos
favores da lei, deveria constar uma inversão
mínima de capital na sua construção, a fim de evitar
que hospitais ou Casas de Saúde de pequeno porte
ou sem expressão técnica pudessem ser
favorecidas.
A isenção de impostos poderia ser
por prazo fixo e não com o caráter
indeterminado do artigo 1º, parecendo-nos
exagerado estendê-la aos estabelecimentos já
existentes.

São subsídios a serem apreciados na sua
sabedoria pelas doutas Comissões de Saúde Pública
e Finanças.
Sala, das Comissões, em 13 de setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
Arthur Santos, Relator. – Olavo OItveira. – Lucio
Corrêa. – Etelvino Lins. – Filinto Mülller. – Ferreira da
Silva.
PARECER
Nº 1.244, de 1948
Da Comissão de Saúde, sôbre o Projeto de Lei
da Câmara, número 293, de 1948.
Relator: Sr. Pedro Ludovico.
O Projeto de lei nº 441-A, de 1948 da Câmara
dos Deputados, em que se concede isenção de
impostos a hospitais e estabelecimentos congêneres,
foi muito ventilado e debatido nas diversas
Comissões, quer da Câmara, quer do Senado, sendo
o pronunciamento de tôdas favoráveis ao mesmo.
É razoável e justo que se amparem as
medidas tendentes a preservar a saúde do povo.
É notória a deficiência de organizações
hospitalares em nosso país, de sorte que concorrer
para a sua criação e o seu funcionamento é obra
meritória.
Endossando as ressalvas apresentadas pelo
Senador Arthur Santos, relator da Comissão de
Constituição e Justiça nêste projeto, ou de parecer
que o mesmo seja aprovado.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1948.
Hamilton Nogueira, Presidente. – Pedro Ludovico.
Relator. – Levindo Coelho. – Pereira Moacyr.
PARECER
Nº 1.245, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 233-1948.
Relator: Sr. Ferreira de Souza.
1. Não merece aprovação o projeto nº 293,
de
1948,
que
visando
a
beneficiar
os estabelecimentos hospitalares, casas de
saúde e congêneres, inclusive as instituições
para-hospitalares
(clinicas,
policlínicas,
ambulatórios, dispensários, estâncias de cura,
asilos abrigos e albergues) lhes concede isenção
de todos os impostos federais e taxas aduaneiras
e lhes assegura propriedade e às menores
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taxas de juros nas instituições autárquicas, inclusive
na Caixa Econômica Federal e órgãos financiadores
federais para os empréstimos destinados à
construção de novos estabelecimentos.
2. São diversas as inconveniências do projeto.
Começa pela amplitude das organizações
favorecidas, abarcando tanto as casas de pura
caridade como as de fundo marcadamente capitalista
em que o serviço ao doente é uma forma
especializada de exploração comercial ou industrial,
tanto as pequenas como as grandes clínicas
ricamente aparelhadas e fortemente rendosas. Essa
amplitude tem ainda o defeito de alargar
desmesuradamente a cifra dos beneficiários da
isenção, facilitando a fraude e impedindo
pràticamente qualquer controle por parte do Poder
Público.
3. Vem depois a larguesa da própria
concessão, que abrange todos os impostos federais,
não reservando para o Tesouro sequer as taxas
aduaneiras. Por ela, os hospitais, casas de saúde,
clínicas e as policlínicas, as estações de cura etc.
podem consumir o que entenderem os seus
proprietários ou administradores, sem pagar um
centavo de impôsto de consumo. Se considerarmos
em que esse tributo é cobrado na fonte produtora
que o especifica na fatura ou nota de venda,
veremos as complicações que da isenção podem
surgir.
4. Expressa a isenção absoluta de todos os
tributos aduaneiros, aí se revela o projeto contrário à
técnica tradicional no assunto.
Com efeito. Tôdas as nossas leis de isenções
ou reduções dos direitos alfandegários se referem
expressamente à natureza e à quantidade do
material importado. O decreto lei nº 300, de 24 de
fevereiro de 1938, por exemplo, é claro (artigos 11 a
17). Sòmente o caso da Fundação Rockfeller admite
a isenção em razão da entidade importadora (art 11,
nº 26). Até os Estados e os Municípios não obstante
o disposto no art. 31, V da Constituição, ainda não
viram essa prerrogativa respeitada pelas autoridades
fazendárias.
E há razão nessa técnica. Primeiro, porque não
abre exceção absoluta ao principio da igualdade fiscal.
Depois, porque a isenção visa a estimular o importador
no tocante a determinada atividade, que o legislador
considera de sumo interêsse econômico ou social.

E, afinal, porque através da discriminação realiza o
Poder Público a sua política econômica de proteção
às atividades produtoras internas, evitando se escôe
pelos furos das isenções ou reduções a concorrência
desigual da grande e poderosa indústria estrangeira.
Não é posível o "bill" de indenidade fiscal
pretendido pelo projeto que admitirá até a importação
livre de tributos de combustíveis e lubrificantes,
criando, destarte, uma categoria de brasileiros que
não concorrem para os cofres públicos.
5. Da mesma sorte, a isenção vai abranger o
impôsto sôbre transferência de fundos para o exterior
e até o impôsto do sêlo. Haverá destarte, um mundo
de relações econômicas escapas ao fisco e até
possibilitadoras de fraudes.
A própria obrigação do impôsto de renda se
prestará a discussões sobretudo se se tratar do
impôsto cobrado na própria fonte.
6. O projeto parte de um êrro qual o de que o
impôsto impede a fundação de estabelecimentos
hospitalares, casas de saúde, estações de cura, etc.
Não é isso o que se observa entre nós. A tributação
módica, a tributação economicamente medida não
obsta ao progresso. Em certos casos, pode ser até
condição dêle. Nem é possível conceber o exercício
de qualquer atividade lucrativa indiferente aos ônus a
que todos estamos obrigados.
Que os hospitais de pura caridade, os
ambulatórios e os dispensários mantidos por
simples espírito filantrópico sejam tratados com certo
favor, compreende-se. Será uma forma de
participação
do
Poder
Público
em
tais
empreendimentos não lucrativos. Aliás, no tocante
aos medicamentos e aparelhos importados pelos
estabelecimentos de caridade ou de assistência
hospitalar gratuita, há isenção do imposto de
importação, ex-vi do art. 12, nº 11, do citado decretolei nº 300.
7. Que os Municípios isentem tais
estabelecimentos do impôsto de licença e do de
indústrias
e
profissões,
é
perfeitamente
aconselhável,
pois
tais
tributos
incidem
exclusivamente sôbre êles. Isso, porem, não se
verifica em face dos tributos federais, que não os
oneram diretamente.
8. Nem essas isenções terão o efeito mirífico
que o projeto pretende.
Aí está o caso dos hotéis.
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9. Como já se notou, não são os impostos
principalmente os federais que impedem a fundação
de novos estabelecimentos hospitalares ou de outra
espécie. Outros fatores concorrem para êsse
resultado. País pobre, não obstante eternamente
embalado pela doce ilusão das mirificas requizas
latentes e inexploráveis, nêle os poucos homens de
iniciativa lutam com a falta de crédito decorrente de
um aparelho bancário inferior agravado pelo
nacionalismo
caboclo
que
útilmente
vem
afugentando os capitais estrangeiros, tudo com o
consectário lógico do juro alto descoroçoador dos
empreendimentos e grande responsável pela
existência dêsse inimigo público que é o lucro
exagerado. País carente de braços os nossos erros e
a situação mundial nos forçaram a retirar cada vez
maior número de homens às atividades produtoras
para as atividades burocráticas e militares impedindo
a imigração de que tanto precisamos. Povo de
sonhadores, de quando em quando invertemos
recursos de monta em planos mirabolantes que se
esvaem com o primeiro sôpro do vento, levando de
roldão as economias de anos passados ou mesmo
de épocas futuras sôbre as quais se emitem saques
por normas diversas.
Eis o que nos vem sangrando e entisicando.
10. Pensar que os impostos fecham a porta ao
progresso e negar o próprio Estado.
Não se trata sequer de indústria nova que
precise ser estimulada.
11. Por outro lado, vale destacar a
indeterminação do tempo.
12 Quanto à prioridade para empréstimos
na Caixa Econômica Federal e outros institutos
financiadores, não se apresenta melhor justificado
o projeto. Que a administração suprema
dessas entidades estabeleça uma ordem de
preferências nos financiamentos, compreende-se.
Que a lei mesma a preveja, é plenamente
admissível. Mas escolher uma determinada
ordem de atividade para colocá-la acima das
demais,
dando-lhe
prioridade
absoluta,
é
desaconselhável. Pode mesmo gerar abusos. Não é
difícil fantasiar grandes estabelecimentos, fazer
grandes planos sob a só esperança do
financiamento.
Por
outro
lado,
por
que a prioridade? Não há também outras atividades
de igual importância e que devem ser atendidas?

Incontestávelmente, uma lei geral deverá
definir a capacidade mutuante dos diversos institutos
autárquicos e estabelecer umas certas preferências,
sem, entretanto, isolar uma finalidade única como a
de prioridade absoluta.
13. Por todos êsses motivos a Comissão de
Finanças opina pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 26 de outubro de
1948. – Ismar de Góis, Presidente em exercício. –
Ferreira de Souza, Relator. – Salgado Filho, com
restrições. – Santos Neves, (vencido). – Vespasiano
Martins. – Alfredo Neves. – Mathias Olympio com
restrições. – Apolônio Sales. – José Américo.
VOTO EM SEPARADO DO SENHOR SANTOS
NEVES
O Projeto de Lei nº 441-A, de 1948, de autoria
do nobre Deputado Acurcio Tôrres, que nos é dado
relatar, concede favores fiscais aos estabelecimentos
hospitalares, casas de saúde e congêneres a serem
construídos ou ampliados em território nacional,
mediante condições que estabelece.
Inspira-se o mesmo no Decreto-lei nº 6.761,
de 31 de julho de 1944 que faculta favores fiscais
semelhantes como estímulo à ampliação da indústria
hoteleira em nosso país. Neste, entretanto, porque
promulgado ainda em plena vigência do Estado
Novo, quando os diplomas legais do Poder Executivo
Federal cobriam tôda a Nação, os benefícios são
muito mais amplos e generosos, estendendo-se as
isenções aos impostos federais, estaduais e
municipais. Mesmo assim, ao que sabemos, poucas
foram as iniciativas particulares e as provas
construções ultimadas sob a atração e influxos
daquelas largas concessões. Daí porque discremos
francamente das repercussões favoráveis dêste
projeto. A nosso ver resultará êle inócuo e
defraudando assim, em seus resultados práticos, as
esperanças e os elevados propósitos que inspiraram
o seu ilustre autor. E isso porque não são bastante
compensadoras as concessões oferecidas que, no
projeto, se limitam:
a) isenção de pagamentos dos impostos federais
que gravarem a construção, nos próximos cinco anos;
b)
isenção
do
pagamento
dos
impostos federais que incidirem sôbre o
funcionamento, durante os próximos dez anos;
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c) isenção do pagamento de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras.
Ora, na legislação fiscal do país, não existe
nenhum impôsto federal sôbre construções de
imóveis. E quanto ao funcionamento das casas
de saúde e hospitais os dois únicos impostos
federais que os oneram são os de Indústria e
Profissões e Impôsto sôbre a Renda. O primeiro
relativamente diminuto e o último decorrente da
possibilidade de lucro verificados nos livros de
escrita dos estabelecimentos. Além disso se
para uma indústria evidentemente lucrativa
como sóe ser a de hotéis não houve maior
interesse em sua expansão, como decorrência dos
favores fiscais preceituados no Decreto-lei nº 6.761,
de 31 de julho de 1944, não podemos prever
resultados
diferentes
no
que
tange
aos
estabelecimentos hospitalares e congêneres,
muito mais onerosos pela responsabilidade de sua
direção técnica e pelo custo elevado de suas
instalações.
Ademais, para usufruirem das limitadas
vantagens
do
projeto
teriam
êles
assim
pesados encargos com a destinação de 10% de
seus leitos para indigentes, tratamento de
acidentados, ensino e prática de enfermagem em
seus pavilhões, além das constantes ameaças e
pesadas multas, o que evidentemente, poderia
perturbar o metabolismo econômico dessas
entidades.
Considerando a carência lamentável do
nosso aparelhamento hospitalar e a desproporção
evidente entre o número reduzido de leitos
existentes em confronto com a população do país
(da ordem de 1,6 por mil habitantes), outra, a
nosso vêr, seria a solução: Financiamento a largo
prazo mediante a mobilização de parte dos
recursos latentes em nossa Caixas e Institutos
de Aposentadoria e Pensões para o desenvolvimento
e expansão do aparelhamento de assistência
médico-social do país, mesmo porque, no elevado
conceito de R. Sand, “não há equilíbrio social sem
saúde”.
O projeto de Lei nº 441-A, de 1948, é,
entretanto, uma tentativa, um propósito, uma
experiência que traduz os generosos anseios do
Parlamento no sentido superior de buscar uma
solução prática para o premente e desalentador
problema hospitalar do Brasil.
Razão porque merece aprovação.
Sala das Comissões em 12 de outubro de
1948. – Santos Neves.

PARECER
Nº 1.246, de 1948
Da comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 359, de 1948.
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.
O Projeto de Lei nº 851-A, de 1948, da
Câmara dos Deputados, autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o
crédito especial de Cr$ 20.790,00 para atender ao
pagamento de gratificação de magistério, relativo ao
período de 19 de setembro de 1946 a 31 de
dezembro de 1947, concedida a João de Lamare
São Paulo, Professor, em disponibilidade, padrão L,
do Colégio Pedro II.
O Projeto se originou de Mensagem do Sr.
Presidente da República à Câmara dos Deputados,
acompanhada de Exposição de Motivos do Sr.
Ministro da Educação e Saúde e anteprojeto.
Nada havendo a opor contra o projeto de lei
em referência, é a Comissão de Constituição e
Justiça favorável à sua aprovação.
Sala das Comissões, em 30 de setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente e Relator. –
Augusto Meira. – Ferreira de Souza. – Lucio Corrêa. –
Olavo Oliveira. – Etelvino Lins. – Arthur Santos.
PARECER
Nº 1.247, de 1948
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nú– 359, de 1948.
Relator – Sr. Mathias Olympio.
Em Mensagem amplamente justificada o
Exmo. Sr. Presidente da República encaminhou à
Câmara o anteprojeto organizado pelo Ministério da
Educação demonstrando a necessidade da abertura
do crédito especial de Cr$ 20.290,00 (vinte mil
duzentos e noventa cruzeiros) para atender ao
pagamento de gratificação a que tem direito o Dr.
João de Lamare São Paulo, professor em
disponibilidade, padrão L, do Quadro Colégio Pedro
II Quadro Suplementar.
A gratificação referida é de Cr$ 16.200,00
(dezesseis mil e duzentos cruzeiros) e foi concedida
a partir de 19 de setembro de 1946.
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A Comissão de Constituição e Justiça nada
tem a opôr ao Projeto, com o qual também está de
acôrdo esta Comissão.
Sala das Comissões, em 26 de outubro de
1948. – Ismar de Gois, Presidente em exercício. –
Mathias Olympio, Relator. – Alfredo Neves. – Santos
Neves. – Vitorino Freire.– Salgado Filho. – José
Américo. – Vespasiano Martins.
PARCER
Nº 1.248, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 388, de 1948.
Relator: Sr. Arthur Santos.
A Câmara dos Deputados votou Projeto de Lei
concedendo insenção de diretos de importação e
demais taxas aduaneiras para três (3) aviões
Douglas C-47A, respectivo material acessórios de
equipamento, pesando duas (2) toneladas, e mil
toneladas de gasolina de aviação, adquiridos pela
emprêsa de Transportes Aéreos Nacionais Limitada,
desta Capital.
Originou-se de oficio do Sr. Ministro da
Fazenda encaminhando o requerimento daquela
emprêsa devidamente instruído e com pareceres das
Diretorias de Rendas Aduaneiras e Geral da
Fazenda Nacional.
Existe em vigor uma lei geral que regula as
concessões de isenções e reduções de direitos
alfandegários. E o Decreto-lei nº 300, de 24 de
fevereiro de 1039, em cujo art. 12, inciso 9º, está
prescrita a forma pela qual as emprêsas de
transportes aéreos podem pleitear isenções para
suas aeronaves.
Por êsse diploma a insenção, concedida
àquelas emprêsas não compreende as de taxas
aduaneiras como pretende a Emprêsa ora
beneficiada. Informa a Diretoria Geral da Fazenda
que o Sr Presidente da República com a faculdade
que lhe da o art. 107 do Decreto-lei nº 300 de 1938,
concedeu, em muitos casos a isenção completa de
direitos de taxas para o material de aviação,
considerando a necessidade de desenvolver a
aviação civil no país.

Parece-nos que havendo lei geral sôbre o
assunto, as isenções deveriam ser inteiramente a
elas condicionadas. Nada obstante o projeto não
padece de vicio maior devendo a Comissão de
Finanças apreciá-lo de meritis, levando em
considerações, no seu pronunciamento o que dispõe
o Decreto-lei nº 300, de 24 de fevereiro de 1938.
Sala das Comissões, em 14 de outubro de
1948. – Attílo Vivaqua, Presidente. – Arthur Santos,
Relator. – Waldemar Pedrosa. – Etelvino Lins. –
Vergniaud Wanderlei. – Aloysio de Carvalho. – Filinto
Müller.
PARECER
Nº 1.249, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 388, de 1948.
Relator: Sr. Salgado Filho.
Em Mensagem presidencial é encaminhado ao
Poder Legislativo, o pedido formulado pela Emprêsa
de Transportes Aéreos “Nacional Limitada”, para
isenção de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras para três aviões Douglas C 47-A,
respectivo material acessório de equipamento,
pesando duas toneladas, e mil quilos de gasolina de
aviação por ela adquiridos.
Ouvida a Comissão de Constituição e Justiça
manifestou-se pela legalidade da solicitação,
deixando o estudo da conveniência à Comissão de
Finanças.
É de se conceder a isenção. Assim tem
sempre entendido a Comissão de Finanças, não
só pela penúria de transportes em que nos
debatemos, como porque estas companhias dão o
abatimento de 50% no preço das passagens a
funcionários, além do constituir o material de vôo
uma reserva da F.A.B.
Nesta conformidade é de parecer a Comissão
de Finanças seja aprovado o Projeto.
Sala das Comissões, em 26 de outubro de
1948..– lsmar de Góis, Presidente. – Salgado Filho,
Relator. José Américo. – Apolônio Sales. – Mathias
Olympio. – Alfredo Neves. – Santos Neves. –
Ferreira de Souza.
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PARECER
Nº 1.250, de 1948
Da comissão de Constituição e Justiça sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 338, de 1948.
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho.
É o Senado chamado a opinar sôbre mais uma
isenção de direitos, consubstanciada no projeto de
lei da Câmara nº 338-1948.
Trata-se da isenção de direitos de importação
de demais taxas aduaneiras, inclusive impôsto de
consumo para duas imagens, de 1,50m., cada, dois
candelabros de bronze e vinte e um crucifixos,
destinados às Religiosas “Filhas de Jesus”, desta
cidade.
A solicitação foi endereçada à Câmara dos
Srs. Deputados em: data de 22 de março dêste ano.
A petição está devidamente seladas e assinada, mas
não oferece nenhum cunho de autenticidade. Entre o
texto da petição e o do projeto aprovado pela
Câmara existe, a mais, na petição apenas a
indicação de que as Religiosas “Filhas de Jesus”
residem na Avenida Nieméier nº 266 – Leblon, nesta
capital, e de que o material cuja isenção se pleiteia já
se encontrava àquela data, isto é, em março, no
armazém, de bagagens dêste pôrto.
Do ponto de vista constitucional, nada temos a
opôr à aprovação do projeto, invocando para êle as
luzes da Comissão de Finanças.
Sala das Comissões, em 30 de setembro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. –
Aloysio de Carvalho, Relator. – Ferreira de Souza. –
Augusto Meira. – Lucio Corrêa. – Olavo Oliveira. –
Etelvino Lins. – Arthur Santos.
PARECER
Nº 1.251, de 1948
Da comissão de Finanças ao Projeto de Lei da
Câmara nº 338, de 1948.
Relator: Sr. Salgado Filho.
Versa o projeto sôbre o pedido formulado pelas
Religiosas “Filhas de Jesus”, de isenção de direitos de
importação e taxas aduaneiras, inclusive taxa de
consumo, para duas imagens de 1,50m cada uma, dois

candelabros de bronze, e vinte e um crucifixos
transportados pelo vapor “Ganimedes”.
A Comissão de Constituição e Justiça,
pronunciou-se sôbre a constitucionalidade do projeto,
observando certas falhas do requerimento, supridas
a nosso ver, pelo conhecimento notório da entidade
que impetra o favor em bem do culto católico.
A Comissão de Finanças nada opôs à
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 19 de outubro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Salgado Filho,
Relator. – Andrade Ramos. – José Américo. – Ismar
de Góis. – Apolonio Sales. – Alfredo Neves. – Santos
Neves. – Rodolpho de Miranda.
PARECER
Nº 1.252, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 356, de 1948.
Relator: Sr. Arthur Santos.
A S. A. Emprêsa de Viação Aérea
Riograndense “Varig” requereu ao Congresso
Nacional que lhe fôssem transferidos os favores
aduaneiros concedidos à Panair do Brasil Sociedade
Anônima referentes à importação da aeronave PP
PB5 – visto ter sido a referida aeronave adquirda
pela requerente. Juntou ao seu requerimento prova
do contrato particular de compra e venda do avião e
cópia fotostática do Diário Oficial da União de 9 de
outubro de 1945, em que se encontra o despacho do
Presidente da República concedendo a isenção de
direitos aduaneiros, inclusive a de Previdência
Social.
A Câmara dos Deputados deferiu a solicitação,
votando o projeto de lei em aprêço. Fê-lo porque
estando provada a aquisição e a isenção de direitos
aduaneiros anteriormente concedida à Panair, não
há razão para negar-se a transferência. Mas,
considerando a impropriedade de conceder
transferência de favores de uma companhia à outra,
preferiu concedê-los diretamente à “Varig” nas
mesmos condições em que o govêrno os autorgara à
Panair.
Em caso anterior, opinei em que existindo uma
lei geral sôbre a matéria – a Lei nº 300 – essas
isenções hão que se ajustar à ela, cabendo ao
govêrno resolver.
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Na espécie, porém, parece-me injusto negar à
“Varig” o que se concedeu à Panair, da qual foi o
avião comprado por aquela.
O projeto não tem vicio maior e deve
ser
encaminhado
à
douta
Comissão
de
Finanças. Excluo, porém, mediante emenda,
a isenção da taxa chamada do Previdência Social.
EMENDA
Ao art. 1º:
Exclua-se: “inclusive a de previdência social”.
Sala das Comissões, em 11 de outubro
de
1948.
–
Waldemar
Pedrosa,
Vice-Presidente. – Arthur Santos, Relator. – Augusto
Meira. – Etelvino Lins. – Vergniaud Wanderley.
– Olavo Oliveira. – Ferreira de Souza. – Lucia
Corrêa.
PARECER
Nº 1.253 – 1948
Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei
da Câmara número 366-1948.
Relator: Sr Salgado Filho.
Foi concedida à Panair do Brasil S. A., pelo
Poder Executivo, quando, antes da Constituição
de 1946, ,enfeixava funções legislativas, insenção
de impôstos de importação e taxas aduaneiras
para importação de uma aeronave tipo Douglas
C-47, número de série 14.738 e matrícula nacional
PP-CBA número de série 26.187. Pretende agora
a S. A. Emprêsa de Viação Aérea Riograndense
“Varig”
que
essa
isenção
seja
a
ela
concedida. Figura também, no projeto a cota de
previdência como taxa a isentar. A Comissão
de Constituição e Justiça propugna a aprovação
do projeto, oferecendo uma emenda supressiva
da taxa de previdência.
A Comissão de Finanças e de parecer seja
aprovado o projeto com a emenda que excluí dos
favores a cota de previdência.
Sala das Comissões em 19 de outubro
de 1948 – Ivo d'Aquino Presidente. – Salgado
Filho.
Relator.
–
Andrade
Ramos.
–
José Américo, – Ismar de Góis – Apolonio Sales. –
Alfredo Neves.– Santos Neves – Rodolpho de
Miranda.

PARECER
Nº 1.254, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis.
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
371 de 1948.
Relator: Sr. Augusto Meira.
A Comissão de Redação apresenta (folhas
anexa) a redação com que o projeto de lei da
Câmara nº 371 foi aprovado pelo Senado.
Sala da Comissão ,de Redação de Leis, em 27
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Augusto Meira, Relator. – Ribeiro Gonçalves. –
Cícero de Vasconcelos. – Waldemar Pedrosa.
ANEXO AO PARECER Nº 1.254, DE 1948
Redação final ao Projeto de Lei da Câmara nº
371, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida à Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil uma subvenção anual de Cr$
16.564.800,00 (desesseis milhões, quinhentos e
sesenta e quatro mil e oitocentos cruzeiros).
Art. 2º Para atender, no corrente exercício, a
despesa com a aludida subvenção, é o Poder
Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, um crédito especial de Cr$
16.564.800,00 (dezesseis milhões, quinhentos e
sessenta e quatro mil e oitocentos cruzeiros.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PARECER
Nº 1.255, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 192, de 1948.
Relator: Sr. Lúcio Corrêa
O Projeto de Lei nº 211-A de 1948 da
Câmara dos Deputados, autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o
crédito especial de Cr$ 65.214,30 (sessenta e cinco
mil duzentos e quatorze cruzeiros e trinta centavos),
para atender ao pagamento a gratificação de
magistério de 1941 a 31 de dezembro de 1946,
conforme dispõe o Decreto-lei nº 2.895, de 21
de dezembro de 1948 modificado pelo de nº
8.315, de 7 de dezembro de 1945, concedida a
Floriano
Peixoto
Bittencourt.
Professor

– 957 –
Catedrático (E. N. Q. – U. B.), padrão “M” do
Quadro Permanente do Ministério da Educação e
Saúde.
2. O Projeto resultou de mensagem do Sr.
Presidente da República ao Congresso Nacional
baseado no projeto que acompanhou a exposição de
motivos do Sr. Ministro da Educação e Saúde, do
qual se infere o direito do professor Floriano Peixoto
Bittencourt ao recebimento da quantia a que se
refere o pedido de abertura do crédito especial.
3. Por que nada haja a arguir contra a
constitucionalidade ou legalidade do projeto, a
Comissão de Constituição e Justiça opina no sentido
da sua aprovação.
Sala das Comissões em 3 de agôsto de 1948. –
Waldemar Pedrosa, Vice-Presidente. – Lúcio Corrêa,
Relator. – Verginaud Wanderley. – Augusto Meira. –
Arthur Santos. – Filinto Müller. – Etelvino Lins.
PARECER
Nº 1.256 de 1948
Da Comissão de Educação e Cultura sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 192, de 1948.
Relator: Senador Francisco Gallotti.
São da Exposição de Motivos número 42, de 232-1948 do Sr. Ministro da Educação e Saúde, dirigida
ao Sr. Presidente da República, as seguintes palavras:
“Cabe-lhe, assim, (ao Prof. Floriano Peixoto
Bittencourt, professor catedrático, padrão M, da
Escola Nacional de Química) direito à importância de
Cr$ 65.214,30, sessenta e cinco mil, duzentos e
quatorze e trinta centavos), cujo pagamento deverá
ser feito por crédito especial, de acôrdo com a
Legislação vigente, atendendo a que a respectiva
despesa só foi criada pelo citado decreto de 1947”.
O direito do referido professor é liquido e certo.
A matéria é constitucional como, aprovada pela
Comissão de Constituição e Justiça. A Câmara dos
Deputados aprovou o projeto após exame do mesmo
sob todos os aspectos.
Merece, portanto aprovação.
Sala das Comissões, em 30 de agôsto
de.1948. – Flávio Guimarães, Presidente. –
Francisco Gallotti, Relator. – Cícero de Vasconcelos.
– Aloysio de Carvalho. – Evandro Vianna.

PARECER
Nº 1.257, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 192, de 1948.
Relator: Sr. Vespasiano Martins.
Requerem o Professor Floriano Peixoto
Bittencourt, padrão M, da Escola Nacional de
Química, gratificação de magistério, que lhe foi
concedida por decreto de 15 de dezembro de 1947 e
correspondente ao período de 1º de janeiro de 1941
a 31 de dezembro de 1946.
Esclarece o senhor Ministro da Educação
e Saúde, em sua Exposição de Motivos, dirigida ao
Senhor Presidente da República em 23 de fevereiro
de 1948 que a gratificação é devida ao requerente e
deverá ser contada da seguinte forma: “No período
de 1º de janeiro a 7 de fevereiro de 1941, o
pagamento será à razão de Cr$ 400,00 mensais,
porque o interessado só completou o ano de
magistério à 28 de fevereiro de 1941; desta última
data até 31 de dezembro de 1945, será à razão
de Cr$ 800,00 mensais, tudo de acôrdo com o
Decreto-lei nº 2.895, de 21 de dezembro de 1940, e
no período de 1 de ajneiro a 31 de dezembro de
1946 será a Cr$ 1.500,00, também de mensais, em
face do Decreto-lei nº 8.315, de 7 de dezembro de
1945, que modificou a legislação anterior sôbre o
assunto”.
Cabe-lhe assim direito à importância de Cr$
65.214,30 (sessenta e cinco mil duzentos e quatorze
cruzeiros e trinta centavos) cujo pagamento deverá
ser feito por crédito especial, de acôrdo com a
legislação vigente, atendendo a que a respectiva
despesa só foi criada pelo citado decreto de
dezembro de 1947.
Atendendo
aos
esclarecimentos
acima enumerados dirigiu o Senhor Presidente
da República em 29 de fevereiro dêste ano, à
Câmara dos Deputados, a mensagem nº 125,
solicitando autorização para abertura daquêle
crédito.
Achando
o
pleiteado
pelo
referido
Professor amparado em Lei e, sendo direito líquido
e certo, como se depreende da documentação
que acompanha este processo, somos para que
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se autorize a abertura do crédito solicitado, para
Art. 2º As importâncias devidas à Viação
satisfazer ao fim a que é destinado.
Férrea do Rio Grande do Sul são as seguintes:
Sala das Comissões, em 26 de setembro de
1948. – Isbar de Góis, Presidente em exercício. –
Cr$
Vespasiano Martins, Relator. – Alfredo Neves. – a) Transporte por conta dos
Andrade Ramos. – Salgado Filho. – Victorino Freire.
diversos Ministérios.................. 22.859.424,60
b) Trabalhos
e
fornecimentos
– Apolônio Sales. – José Américo.
feitos a batalhões Ferroviários...
950.957,00
PARECER
c) Despesas
realizadas
nos
ramais de D. Pedrito-Santana
Nº 1.258, de 1948
do Livramento e Santiago a S.
Luís...........................................
1.591.953,60
d) Déficit do tráfego da Estrada de
Da Comissão de Redação de Leis
Ferro Jacuí ..............................
7.642.336,30
Redação final do projeto de, Lei da Câmara nº e) Reembôlso das despesas feitas
com o aparelhamento da E. F.
172, de 1948
Jacuí ........................................
1.804.756,10
f) Estimativa das despesas com
Relator: Sr. Ribeiro Gonçalves.
A Comissão apresenta (fl. anexa) a redação
as contas e transportes em
final do projeto de lei número 172, de 1948, originário
andamento ................................
8.500.00,00
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 27
Art. 3º A liquidação dos débitos mencionados
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. nas alíneas b a e do artigo anterior só se realizará
– Ribeiro Gonçalves, Relator. – Cícero de depois de apuradas por uma comissão especial de
Vasconcelos. – Augusto Meira. – Waldemar Pedrosa. tomada de contas as quantias a que êles realmente
montem.
ANEXO AO PARECER Nº 1.258, DE 1948
Art. 4º As importâncias constantes das
alíneas a e f serão entregues ao Govêrno do Estado
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº do Rio Grande do Sul, arrendatário da Viação Férrea
do Rio Grande do Sul e lançadas a débito desta na
172, de 1948
escrita patrimonial, como adiantamento a ser
O Congresso Nacional decreta:
indenizado com os transportes no período de 1941 a
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, 1947.
pelo Ministério da Fazenda, os seguintes créditos
Art. 5º Em virtude do disposto no artigo
especiais:
precedente, fica suspenso o pagamento, em espécie,
a) de Cr$ 43.349.517,60 (quarenta e três das contas de transportes da Viação Férrea do Rio
milhões, trezentos e quarenta e nove mil quinhentos Grande do Sul, correspondentes ao período de 1941
e dezessete cruzeiros e sessenta sentavos), para a 1947 escrituradas pelas repartições pagadoras as
pagamento à Viação Férrea do Rio Grande do Sul, respectivas despesas a débito das verbas ou títulos
dos débitos enumerados no art. 2º e relativos aos próprios e a crédito de Movimento de Fundos com a
anos de 1941 a 1947;
contadoria Central da República, que procederá à
b) de Cr$ 20.951.118,50 (vinte milhões, necessária escrituração dos sistemas financeiro e
novecentos e cinqüenta e um mil cento e dezoito patrimonial.
cruzeiros e cinqüenta centavos), para pagamento e
Art. 6º São os seguintes os débitos para com a
indenização à Rêde Mineira de Viação dos débitos a Rêde Mineira de Viação:
que alude o artigo 6º;
a) Cr$ 8.620.666,80 (oito milhões, seiscentos
c) de Cr$$ 2.647.538,80 (dois milhões, e vinte mil seiscentos e sessenta e seis cruzeiros e
seiscentos e quarenta e sete mil quinhentos e oitenta oitenta centavos), por transportes requisitados até 30
e oito cruzeiros e oitenta centavos), para pagamento de junho de 1947;
a The Great Western of Brazil Ry. Co. Ltd., pelos
b) Cr$ 12.330.451,70 (doze milhões,
transportes efetuados mediante requisições do trezentos e trinta mil, quatrocentos e cinqüenta e
Govêrno Federal até 31 de dezembro de 1947.
um
cruzeiros
e
setenta
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centavos), por despesas realizadas a conta de pesas com a manutenção das Plantações de
capital, a partir de 1940 até 30 de junho de 1947, Fordlãndia e Belterra, administradas pelo Instituto
assim distribuídas:
Agronômico do Norte, do mesmo Ministério, nos
têrmos do art. 9º do Decreto-lei nº 8.440, de 24 de
Cr$ dezembro de 1945.
1) construção da linha Patrocínio a 4.866.376,30
Art. 2º O crédito, uma vez aberto, será
Ouvidor .....................................
distribuído ao Tesouro Nacional (ficando a respectiva
2) serviços de eletrificacação .......
930.690,70 importância à disposição do Diretor do Instituto
3) serviços de obras diversas ....... 5.494.974,20 Agronômico do Norte, na Agência do Banco do Brasil
4) processos antigos (Aviso nº 858,
S. A., em Belém, Estado do Pará.
de 23 de março de 1942, do Sr,
Art. 3º No anexo 16 – Ministério da Agricultura,
Ministro da Fazenda).................. 1.038.410,50 do Orçamento Geral da República para o corrente
exercício (Lei nº 162, de 2 de dezembro de 1947)
Art. 7º As importâncias de que tratam as fica sem aplicação a dotação abaixo):
alíneas a e b do artigo anterior serão entregues ao
Verba 4 – Obras, Equipamentos e Aquisição
Govêrno do Estado de Minas Gerais, arrendatário da de Imóveis.
Rêde Mineira de Viação.
Consignação VI – Dotações Diversas.
Art. 8º Em virtude do dispôsto no artigo
12 – Obras (artigo 1º, inciso II, alínea b e § 3º
precedente fica suspenso o pagamento, em espécie, do Decreto nº 19.815, de 16-10-45)
das contas de transportes da Rêde Mineira de
10 – Centro Nacional de Ensino e Pesquisas
Viação, que foram apuradas pelo Departamento Agronômicas.
Nacional de Estradas de Ferro no ato de tomada de
06 – Instituto Agronômico do Norte:
contas referente ao primeiro semestre de 1947.
Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data da sua
Cr$
publicação, revogadas as disposições em contrário.
a) Obras na sede do Instituto e nas
Estações
e
Sub-estações
PARECER
Experimentais
de,
Belém,
Belterra, Fordlândia, Pôrto Velho,
Nº 1.259, de 1948
Fonte Boa, Monte Alegre e da
Escola
de
Agronomia
da
Amazônia .................................... 7.000.000,00
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do projeto de lei da Câmara nº
253, de 1948
Relator: Sr. Augusto Meira.
A Comissão de Redação apresenta (fl. anexa)
a redação final do projeto de lei nº 253, de 1948,
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 23
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Augusto Meira, Relator. – Cícero de Vasconcelos.
– Waldemar Pedrosa. – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO AO PARECER Nº 1.259, DE 1948

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER
Nº1.260, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
290, de 1948.

Relator: Sr. Augusto Meira.
A Comissão de Redação submete ao Senado
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
a redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 290,
253, de 1948
de 1948 (fl. anexa).
O Congresso Nacional decreta:
Sala da Comissão de Redação de Leis, em
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a 25 de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso,
abrir,
pelo
Ministério
da
Agricultura,
um Presidente. – Augusto Meira, Relator. – Cícero de
crédito
especial
de
Cr$
7.000.000,00 Vasconcelos. – Waldemar Pedrosa. – Ribeiro
(sete milhões de cruzeiros), para pagamento de des- Gonçalves.
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ANEXO AO PARECER Nº 1.260, DE 1948

PARECER

Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
290, de 1948

Nº 1.261, de 1948

Da Comissão de Redação de Leis
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É aberto, ao poder Judiciário,
Redação final das emendas do Senado ao
um crédito suplementar de Cr$ 193.200,00 (cento e projeto de lei da Câmara nº 48, de 1948
noventa e três mil e duzentos cruzeiros), em refôrço
da Verba 1 – Pessoal e 2 – Material, do Anexo nº 25
Relator: Sr. Augusto Meira.
– Poder Judiciário, do vigente Orçamento Geral da
A Comissão de Redação submete ao Senado
República (Lei nº 162, de 2 de dezembro de 1947), a a redação final das emendas ao projeto de lei da
saber:
Câmara nº 48, de 1948 (anexo nº 1).
A Comissão apresenta juntamente (anexo nº
VERBA 1 – PESSOAL
2) a redação do projeto, de conformidade com as
emendas aprovadas pelo Senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 15
Consignação III – Vantagens
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
14 – Gratificação de representação.
– Augusto Meira, Relator. – Cícero de Vasconcelos.
04 – Justiça Eleitoral.
– Waldemar Pedrosa. – Ribeiro Gonçalves.
02 – Tribunais Regionais Eleitorais.
19 – Santa Catarina ...............Cr$ 33.200,00.
ANEXO Nº 1 AO PARECER
Nº 1.261, DE 1948
VERBA 2 – MATERIAL
Redação final das emendas do Senado ao
Consignação v – Material Permanente
projeto de lei da Câmara nº 48, de 1948.
etc.

S-C 13 – Móveis e artigos de ornamentação,
04 – Justiça Eleitoral.
02 – Tribunais Regionais Eleitorais..
19 – Santa Catarina ................Cr$ 80.000,00.
Consignação III – Diversas Despesas

etc.

S-C 31 – Aluguel ou arrendamento de imóveis,

04 – Justiça Eleitoral.
02 – Tribunal Regional Eleitoral.
19 – Santa Catarina ...............Cr$ 60.000,00.
S-C 40 – Ligeiros reparos, adaptações e
consertos, etc.
02 – Ligeiros reparos, adaptações e
conservação de bens imóveis.
04 – Justiça Eleitoral.
02 – Tribunais Regionais Eleitorais.
19 – Santa Catarina ...............Cr$ 20.000,00.
Total – Cr$ 193.200,00.
Art. 2º – A presente lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Ao art. 2º:
Acrescente-se in fine:
“Serviços e encargos”
Ao art. 4º:
Suprima-se.
Ao art. 5º:
Suprima-se.
ANEXO Nº 2 AO PARECER
Nº 1.261, DE 1948
Redação do Projeto de Lei nº 48, de 1948, de
conformidade com as emendas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A atual Imprensa Nacional passa a
denominar-se Departamento de Imprensa Nacional,
diretamente subordinada ao Ministro da Justiça e
Negócios Interiores, e funcionará com autonomia
administrativa e órgãos próprios de pessoal, material,
orçamento e comunicações.
Art. 2º No Orçamento Geral da República a renda
do Departamento de Imprensa Nacional continuará a
constituir receita da União, e a despesa será atendida
por dotações para pessoal, material, serviços e
encargos.
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Art. 3º As dotações a que se refere o artigo
anterior independerão de registro no Tribunal de
Contas e serão distribuídas à Tesouraria do
Departamento de Imprensa Nacional.
Art.
4º
A
Contadoria
Geral
da
República manterá uma Contadoria Seccional
junto
ao
Departamento
de
Imprensa
Nacional.
Art. 5º Junto ao mesmo Departamento, será
estabelecida uma delegação pelo Tribunal de
Contas.
Art. 6º Serão vendidos por meio de
concorrência pública os resíduos, vasilhames
e todo material que se tornar imprestável para
o uso normal do Depatramento, devendo o
respectivo
produto
ser
aplicado
no
recondicionamento
da
maquinaria
e
na
Assistência social aos seus empregados.
Art. 7º A aquisição de material pelo
Departamento de Imprensa Nacional efetuar-se-á
mediante concorrência pública ou prévia coleta de
preços, observadas as regras adotadas pelo
Departamento Federal de Compras.
Art. 8º O processamento dos atos relativos ao
pessoal será feito no próprio Departamento, de
acôrdo cem as normas seguidas no serviço público
civil.
Art. 9º Não se aplicará aos serviços
gráficos e seus correlatos do Departamento
de Imprensa Nacional o disposto nos §§ 1º e 3º do
art. 122 do Decreto-lei nº 1.713, de 28
de outubro de 1939, e alínea f do art. 1 º do
Decreto nº 5.062, de 27 de dezembro
de 1939.
Art. 10. Esta lei entrará em vigor na
data
de
sua
publicação,
revogadas
as
disposições em contrário.
PARECER
Nº 1.262, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara
n° 166, de 1948.
Relator: Sr. Ribeiro Gonçalves.
A Comissão de Redação submete ao
Senado (fl. anexa) a redação final do projeto de
lei nº 166, de 1948, originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão de Redação de
Leis, em 27 de outubro de 1948. –
Clodomir Cardoso, Presidente. – Cícero de
Vasconcelos. – Augusto Meira. – Waldemar
Pedrosa.

ANEXO AO PARECER Nº 1.262,
DE 1948
Redação Final do Projeto de Lei da Câmara
nº 166, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 º As entidades autárquicas federais
deverão custear as despesas com a fiscalização
julgada necessária para o perfeito funcionamento
das respectivas Delegações de Contrôle.
Parágrafo único. Nas despesas com a
Delegação, incluir-se-á a gratificação mensal de Cr$
1.000,00 (mil cruzeiros), para cada um dos seus
membros.
Art. 2º Cada Delegação de Contrôle indicará,
anualmente, na época própria, a importância das
despesas previstas para o exercício seguinte, a fim
de que seja incluída na proposta orçamentária da
entidade autárquica sob sua fiscalização.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PARECER
Nº 1.263, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Redação final do Projeto de Lei da Câmara
nº 316, de 1948.
Relator: Sr. Ribeiro Gonçalves.
A Comissão de Redação submete ao Senado
a redação final do projeto de lei nº 316, de 1948, da
Câmara dos Deputados (fl. anexa).
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 27
de outubro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Ribeiro Gonçalves, Relator. – Cícero
de Vasconcelos. – Augusto Meira. – Waldemar.
Pedrosa.
ANEXO AO PARECER Nº 1.263,
DE 1948
Redação final do Projeto de Lei da Câmara
nº 316, de 1948.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São revogados o Decreto-lei nº 9.523,
de 26 de julho de 1946, que regula a liquidação de
câmbio destinado ao pagamento da importação, e o
de nº 9.564, de 9 de agôsto de 1946, que estabelece
multa para as liquidações quando excedem os
prazos estipulados naquele.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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PARECER

Ainda ao art. 3º (emenda aditiva)
Depois das palavras:
Nº 1.264, de 1948
"bacharel em direito"
acrescentem-se estas:
"e os matriculados no último ano de
Da Comissão de Redação de Leis
Faculdade de Direito oficial ou reconhecida".
Ao art. 5º
Redação final das emendas do Senado ao
projeto de lei da Câmara nº 129, de 1948.
Onde se lê:
"no corrente ano".
Relator: Sr. Augusto Meira.
Diga-se:
A Comissão apresenta a redação final das
"em 1949".
emendas do Senado (anexo número 1) ao projeto de
lei da Câmara nº 129, de 1948.
ANEXO Nº 2 AO PARECER Nº 128-C
A título ilustrativo, a Comissão junta ainda
DE 1948
(anexo nº 2) a redação do projeto, de conformidade
com as emendas que o Senado aprovou.
Redação do Projeto de Lei da Câmara nº 129,
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 27 de de 1948, de conformidade com as emendas ao
outubro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. – Senado.
Augusto Meira, Relator. – Ribeiro Gonçalves. – Cícero de
O Congresso Nacional decreta:
Vasconcelos. – Waldemar Pedrosa.
Art. 1º Os cargos da carreira de Comissário de
ANEXO Nº 1 AO PARECER
Polícia do Q.P. do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores (D. F. S. P.) serão providos: 1/3 por
Nº 1.264, de 1948
concurso de provas e títulos e 2/3 pelos alunos
habilitados no Curso de Comissário de Policia da
Redação Final das emendas do Senado ao Escola de Policia do Departamento Federal de
projeto de lei da Câmara nº 129, de 1948:
Segurança Pública.
§ 1º As nomeações obedecerão rigorosamente
Ao art. 1º (emenda substitutiva). Redija-se assim: à ordem de classificação dos alunos.
Art. 1º Os cargos da carreira de Comissário de
§ 2º Em igualdade de condições, terão
Polícia do Quadro permanente do Ministério da preferência, observada esta ordem:
Justiça e Negócios Interiores (D.F.S.P.) serão
a) os Comissários de Polícia interinos;
providos: um terço por concurso de provas e títulos e
b) os servidores do Departamento Federal de
dois terços pelos alunos habilitados no Curso de Segurança Pública;
Comissários de Polícia, da Escola de Polícia do
c) os servidores públicos em geral;
Departamento Federal de Segurança Pública.
a) os demais habilitados.
§ 1º As nomeações obedecerão rigorosamente
Art. 2º Só poderão matricular-se no
à ordem de classificação.
Curso os portadores de diploma de bacharel em
§ 2º Em igualdade de condições, terão Direito, do sexo masculino e os matriculados no
preferência, observada esta ordem:
último ano de Faculdade de Direito oficial ou
a) os Comissários de Polícia Interinos;
reconhecida.
b) os serviços do Departamento Federal de
Art. 3º As condições de matrícula, o regime
Segurança Pública;
escolar e outras providências necessárias à plena
c) os servidores públicos em geral;
execução desta lei, serão objeto de regulamento do
d) os demais habilitados.
Poder Executivo.
Ao art. 2º
Art. 4º O primeiro curso de Comissário de
Suprima-se.
Polícia será iniciado em 1949, sendo matriculados
Ao art. 3º (emenda supressiva)
ex-officios os ocupantes internos da carreira de
Suprima-se, por desnecessária, a expressão: Comissário de Polícia.
"devidamente registrado no Ministério da Educação e
Art. 5º Revogam-se as disposições em
Saúde".
contrário.

– 963 –
de 21 de dezembro de 1940 e 8.315, de 7 de
outubro de 1945, que regula a fixação das
Nº 1.265, de 1948
gratificações.
O objetivo do projeto representa um direito
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre garantido pela legislação em vigor.
o Projeto de Lei da Câmara nº 195, de 1948.
Sou de parecer que seja aprovado.
Sala das Comissões, em 30 de agôsto de
1948. – Flávio Guimarães, Presidente. – Cícero de
Relator: Sr. Etelvino Lins.
Pelo projeto nº 195, de 1948 da Câmara dos Vasconcelos, Relator. – Francisco Gallotti. – Aloysio
Deputados e resultante de Mensagem do Sr. de Carvalho. – Evandro Vianna.
Presidente da República, é o Poder Executivo
autorizado a abrir pelo Ministério da Educação e
PARECER
Saúde, o crédito especial de Cr$ 24.506,00 para
atender ao pagamento de diferença de gratificação
Nº 1.267, de 1948
de magistério a Felipe dos Santos Reis, professor
Catedrático, padrão M, do Quadro Permanente
Da comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
daquele Ministério.
Lei da Câmara número 195 de 1948. Relator: Senhor
Nada temos a opor à sua aprovação.
Vespasiano Martins.
Sala das Comissões, em 2 de agôsto de 1948.
– Waldemar Pedrosa, Presidente em exercício. –
Felipe dos Santos Reis, Professor Catedrático,
Etelvino Lins, Relator. – Lucio Corrêa. – Augusto padrão M, da Faculdade de Arquitetura, Universidade
Meara. – Vergniaud Wanderley. – Ferreira de Souza. do Brasil e do Quadro Permanente do Ministério da
Educação e Saúde, requereu em 10 de janeiro, de
PARECER
1941, gratificação de Magistério, de acôrdo com o
Decreto-lei nº 2.895, por contar mais de dez anos de
Nº 1.266, de 1948
efetivo exercício de catédra, e em 16 de setembro de
1947, novo requerimento formulou, baseado no
Da Comissão de Educação e Saúde sôbre o Decreto-lei nº 8.315, agora por haver completado 20
Projeto de Lei da Câmara nº 195, de 1948.
anos de efetivo exercício de magistério.
Foi-lhe concedido o requerido em Decreto de
27, de outubro de 1947, havendo o Senhor
Relator: Se. Cícero de Vasconcelos.
Atendendo à solicitação expressa em Presidente da República solicitado em sua
Mensagem do Sr. Presidente da República, aprovou Mensagem número 624, de 2 de dezembro de 1947,
a Câmara dos Deputados o projeto nº 195, de 1948, dirigida à Câmara dos Deputados, acompanhada da
que autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministério Exposição de Motivos do Sr. Ministro da Educação e
da Educação e Saúde o crédito especial de Cr$ Saúde, autorização para abertura do crédito especial
24.506,60, para gratificação a Felipe dos Santos de Cr$ 24.506,60 (vinte quatro mil, quinhentos e seis
Reis, professor catedrático, padrão M, do quadro cruzeiros e sessenta sentavas), para ocorrer o
permanente daquele Ministério.
pagamento ao referido Professor.
O Professor Felipe dos Santos Reis,
Tratando-se de direitos assegurados pela
catedrático da Faculdade Nacional de Arquitetura, a Legislação em vigor ao Professor Felipe dos Santos
8 de outubro de 1942 completava vinte anos de Reis, somos pela aprovação do Projeto nº 195, da
efetivo exercido, o que lhe confere direito às Câmara dos Senhores Deputados.
vantagens que lhe foram asseguradas por decreto de
Sala das Comissões, em 26 de setembro de
27 de outubro de 1947.
1948. – Ismar de Gois, Presidente em exercício. –
Examinando-se o processo que acompanha o Vespasiano Martins, Relator. – Alfredo Neves. –
projeto ora apresentado ao Senado, nota-se que Andrade Ramos. – Victorino Freire. – José Américo.
na determinação do crédito foram observados – Mathias Olympio. – Salgado Filho. – Apolonio
os dispositivos dos decretos-leis nº 2.895, Sales.
PARECER
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PARECER
Nº 1.268, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 117 – de 1948.
Relator: Sr. Attilio Vivacqua.
1. A abertura de crédito de Cr$ 7.200,00 de que
trata a Proposição, solicitada em Mensagem do Senhor
Presidente da República tem por fim atender ao
pagamento de diferença de gratificação de magistério,
relativa ao período de 1 a 31 de dezembro de 1946,
concedida a Antônio Ferreira, professor, padrão I, do
Quadro Permanente do Ministério da Educação e Saúde.
2. O direito a essa diferença de gratificação apoiase no Decreto-lei nº 2.895, de 21 de dezembro de 1940,
modificado pelo de nº 8.315, de 7 de dezembro de 1945.
Está, portanto, a abertura de crédito especial
enquadrada na permissão constitucional.
A Comissão de Constituição e Justiça opina,
ante o exposto, pela aprovação da Proposição.
Sala das Comissões, em 17 de agôsto de
1948. – Attílio Vivacqua, Presidente e Relator. –
Waldemar Pedrosa. – Ferreira de Souza. – Olavo
Oliveira. – Lucio Corrêa. – Filinto Muller. – Arthur
Santos. – Etelvino Lins. – Verginaud Wanderley.
PARECER
Nº 1.269, de 1948
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 117, de 1948.
Relator: Senador Evandro Vianna.
O projeto de lei da Câmara nº 117, de 1948,
originou-se da Mensagem número 339, de julho último,
em que pede o Senhor Presidente da República, ao
Congresso Nacional a abertura, ao Ministério da
Educação e Saúde, de um crédito especial de Cr$
7.200,00, para pagamento de diferença de gratificação
de magistério ao professor padrão I, do Instituto
Benjamim Constant, Antônio Ferreira.
O projeto havia obtido, por decreto de 21
de outubro de 1946, publicado no Diário Oficial de
23 do mesmo mês, gratificação de Cr$ 5,400,00,
relativa a mais de dez anos de magistério. Em
virtude de nova apuração no seu tempo de ser-

viço foi-lhe, entretanto, concednda, por decreto de
28 de abril de 1947, a gratificação de Cr$ 12.600,00,
a partir de 1 de janeiro de 1946.
Como o funcionário em questão já vinha
percebendo, mensalmente, Cr$ 450,00, desde
janeiro de 1046, tem direito à quantia de Cr$
7.200,00 correspondente à diferença entre Cr$
12.600,00 (gratificação de 20 anos) e Cr$ 5.400,00,
(gratificação de 10 anos), referente ao período de 1
de janeiro a 31 de dezembro de 1946.
A ilustrada Comissão de Constituição e Justiça
julgou perfeitamente enquadrada na permissão
constitucional o pedido de abertura do crédito
especial a que se refere o projeto em fóco.
A Comissão de Educação e Cultura pelas
razões expostas, julga que o projeto nº 117, de 1948,
deve ser aprovado nos têrmos em que foi redigido
pela Câmara dos Srs. Deputados.
Sala das Comissões, em 6 de setembro de
1948. – Flávio Guimarães, Presidente. – Evandro
Vianna, Relator. – Cícero de Vasconcelos. –
PARECER
Nº 1.270, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 117 de 1948.
Relator: Sr. Vespasiano Martins.
Enviou o Senhor Presidente de República
com a sua mensagem 339, dirigida à Câmara
dos Deputados, acompanhada da Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Pasta de
Educação e Saúde, o Ante-projeto, que o autoriza a
abrir ao referido Ministério, o crédito especial de
Cr$ 7.200,00 (sete mil e duzentos cruzeiros), a fim
de efetuar ao pagamento de gratificação de
magistério ao Professor Antonio Ferreira, padrão I,
do Quadro Permanente do Ministério da Educação e
Saúde.
Os pareceres das Comissões de Constituição
e Justiça e Educação e Cultura, desta Casa,
historiam o assunto referente a êste Projeto,
deixando perfeitamente claro ser o mesmo
perfeitamente constitucional e legal, amparado em
Lei o direito que assiste ao requerente.
Somos de parecer que se autorize a abertura do
crédito pedido, para se efetuar o pagamento da gftifi-
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cação de magistério ao referido Professor, pois é
incontestávelmente o seu direito.
Sala das Comissões em 26 de setembro de
1948. – Ismar de Góes, Presidente (em exercício). –
Vespasiano Martins, Relator. – José Américo. –
Apolônio Sales. – Alfredo Neves. – Andrade Ramos.
– Victorino Freire. – Salgado Filho.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Não tendo recebido emendas, durante o prazo
regimental vão as Comissões os Projetos de Lei da
Câmara números 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426,
e 427, de 1948.
Ficam sôbre a Mesa, para receber emendas
durante as duas próximas sessões, os Projetos de
Lei da Câmara números 436, 437, 438, 439, 440,
441, 442 e 443, de 1948
Vem a Mesa e é lida a seguinte:
DECLARAÇÃO DE VOTO
A comemoração da data de amanhã com um
feriado nacional, quando duas outras idênticas já
passaram, sem que merecessem a mesma honra,
seja qual fôr o motivo que a inspire, tem o efeito de
despertar ou suscitar paixões num momento em que
outras medidas são adotadas com o fim de promover
o apaziguamento nacional.
Por isso, se estivesse presente à sessão de
ontem, quando foi submetido ao Senado o Projeto nº
431, teria votado contra êle. Não faltam motivos nem
datas para que rendamos às Fôrças Armadas da Nação
as homenagens que todos os brasileiros lhes devemos.
Rio, em 28 de outubro de 1948. – Clodomir
Cardoso.
Vem à Mesa, é lido e encaminhado à
Comissão de Constituição e Justiça o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 52, de 1948
Promove ao pôsto imediatamente superior
oficiais, sargentos e praças que pertenciam ao 12º R. I.,
e que tomaram parte nas operações de 3 de outubro de
1930, em Belo Horizonte, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os oficiais, sargentos e praças que
pertenciam ao 12º R. I., em 3 de outubro de 1930 e
que tomaram parte nas Operações de Reação

deste R. I. em Belo Horizonte, ao serem transferidos
para a Reserva remunerada ou Reformados, serão
promovidos ao pôsto imediatamente superior com os
vencimentos atualmente em vigor ou que venham a
vigorar.
Parágrafo único. São assegurados os
mesmos direitos e vantagens do artigo 1º
àqueles que já tenham sido nesta data,
transferidos para a Reserva remunerada ou
Reformados.
Art. 2º Os oficiais a que se refere o art.
1º e seu parágrafo são: Ten. Cel. José Joaquim
de Andrade, já falecido; Major Pedro Leonardo
de Campos, na Reserva; Capitão Josué Justiniano
Freire, na Reserva; Capitão João Pessoa
Cavalcante, na Reserva; Cap. Juarez Rabelo
Sampaio, na Reserva; Capitão Celso de
Melo Rezende, chefe da 15ª C. R.; Capitão Alvaro
Juvenal Antunes, na Reserva; 1º Tenente José
Moacir de Salvo Castro (ferido gravemente em
combate) na chefia da 2ª Divisão da Diretoria do
Pessoal do Palácio da Guerra; 1º Tenente José
Sales, Sub. Comt. do 1º Batalhão de Transportes; 1º
Tenente Aluir Campelo, na Reserva; 1º Tenente
Clorindo de Campos Valadares, chefe de seção da
11ª C. R.; 1º Tenente José Lopes Bragança, SubComandante do 2º B. C. C.L.; 2º Tenente Rui de
Brito Melo (morto em combate) 2º Ten. José
Nogueira de Abreu Chagas, chefe da Seção da 11ª
C. R.; 2º Ten. Cornélio da Costa Pinto, chefe de
Seção na 5ª C. R.; 2º Ten. comissionado João Melo,
na Reserva; 2º Ten. comissionado Oscar Manuel da
Costa, na Reserva.
Art. 3º Os beneficiários que já estejam
na inatividade deverão requerer ao Presidente
da República dentro do prazo de seis meses
da vigência desta Lei, devendo o requerimento
transitar pelo Ministério da Guerra, em caráter de
urgência.
Art. 4º Aos atuais herdeiros dos oficiais,
sargentos e praças de que tratam os artigos 1º
e 2º desta Lei são asseguradas as vantagens
de majoração das pensões que estejam
percebendo, sendo considerados promovidos ao
pôsto imediatamente superior, os respectivos
instituidores.
Art. 5º Fica assegurada a matricula
gratuita nos institutos de ensino militar aos
filhos e netos dos oficiais e praças contemplados
nesta Lei, desde que preencham as demais
condições exigidas para o ingresso nêsses
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estabelecimentos e apresentem os comprovantes de
que são descendentes de oficial, sargento ou praça
que tenha efetivamente tomado parte da luta em
defesa daquela gloriosa unidade do Exército.
Art. 6º Fica instituída a "Medalha de Lealdade
e Bravura" destinada a premiar os combatentes do
12º R.I., oficiais, sargentos e praças que escreveram
as brilhantes páginas de Valor, Bravura, Honra,
Lealdade, Sacrifício e Heroísmo na memorável
jornada de 3 de outubro de 1930 no cumprimento da
Ordem, respeitando a Lei e defendendo a
Constituição da Pátria, hoje felizmente reconduzida
ao seu Supremo Altar.
§ 1º A medalha de Bravura e Lealdade será de
prata dourada, formada por uma cruz de malta
maçanetada de 12 pérolas sendo quatro delas nos
vertices do quadrado no vão dos braços da cruz; terá
esta 35 milímetros de altura e de largura, tendo os
pontos de cada ramo 15 milímetros entre si; no
anverso, contornada de um filete em relêvo; com um
milímetro de largura; nos intervalos dos ramos
resplendor cancelado, formando um quadrado com
uma ponte em cada vão, medindo 24 milímetros; a
cruz carregada no centro de um disco com cinco
estrelas na disposição do cruzeiro do sul das Armas
Nacionais, tendo em tôrno uma curva de louro, tudo
em relêvo.
Ao alto, por traz da cruz, uma pequena argola
de 6 milímetros de diâmetro, presa a duas garras,
uma na cruz, outra em um emblema composto de um
mapa do Brasil em esmalte azul com um 12 de ouro
encimado por uma estrêla de cinco pontas, tendo
ainda por traz uma garra com argola de 13
milímetros de diâmetro para prender a fita.
No Reverso, as legendas alinhadas:
Exército Brasileiro; logo abaixo:
Bravura e Lealdade; abaixo desta:
BHte – 3-X-1930.
Fita com 30 milímetros de largura por 40
milímetros de altura, sendo chamalotada, azul
ferree, com 6 traços vermelhos e 5 brancos,
representando os 5 dias e as 6 noites da
"Resistência". Quando não fôr usada a medalha terá
na barreta ou passadeira um número 12 de metal,
dourado no centro da mesma.
§ 2º Fica extensiva aos oficiais e
praças feridas em ação de combate à

revolta a medalha "Sangue do Brasil" que
apresentará as mesmas características da instituída
para os feridos de guerra; com a diferença de que a
fita terá a côr roxa com um friso central igual de 12
mm de côr vermelha.
§ 3º As propostas para essas medalhas serão
feitas na forma da concessão da Cruz de Combate e
Sangue do Brasil mediante documento comprovante
da ação meritória do proposto.
§ 4º A entrega dessas medalhas será feita de
acôrdo com o cerimonial previsto com a solenidade
presidida pelo Ministro da Guerra na Capital da
República ou Comandante da Região Militar se os
agraciados não encontrarem no Distrito Federal.
§ 5º No caso de ausência do agraciado por
morte ou outro motivo, as medalhas serão entregues
a pessoas de suas famílias.
Art. 7º A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação e o seu texto será transcrito nos
boletins de tôdas as corporações militares do Brasil.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Já disse que "Enaltecer e proclamar certos e
determinados feitos que ultrapassam do normal
cumprimento do Dever é ação de Justiça que deve ser
exercitada em bravura ao mérito de seus autores. Tôda
dívida de gratidão deve ser, a seu tempo resgatada e a
satisfação de premiar os denodados, é um sentimento
generalisado que estimula as gerações e os aperfeiçoa
para os grandes embates da vida, além de ser um
dever da Pátria, para com aqueles que por ela
abnegadamente e de maneira excepcional arriscaram
sua vida na manutenção da Ordem Legal".
Si, já se procurou amparar àqueles que
combateram cercados de todo auxílio, que tiveram
todos os recursos, nada lhes faltando para o
desempenho de arriscada e elevada missão, justo e
humano é também recompensar e amparar os que
se bateram com igual denodo, desamparados de
recursos e auxílios, enfrentando vigorosamente a
falta absoluta de todos os meios inclusive dos
abastecimentos e que os levou ao prolongado
suplício da fome e da sêde durante os dramáticos
cinco dias consecutivos, privados até do
indispensável repouso do sono.
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É que a situação precaríssima do efetivo em
luta, em contraposição do atacante mais de dez
vezes maior e bem abastecido, não Ihes dava um
minuto de trégua em suas investidas, não só de dia,
como principalmente à noite.
Tal foi a situação daquêles que se bateram até
esgotar os últimos e derradeiros meios de ação. E o
fizeram com tôda a dignidade, denodo, bravura,
intrepidez, resignação, brio e renúncia animados
apenas do alto espírito de disciplina, Amor a Ordem
e respeito ao Poder Legalmente Constituído.
A luta foi titânica, sangrenta, impressionante,
assaz prolongada e sem esmorecimento, a despeito
da superioridade numérica e material dos atacantes,
sempre crescente à medida que a luta se prolongava
e decrescente para os sitiados que não podiam
receber reforços nem dispunham de reservas para a
reconstituição das baixas sofridas.
Não há quem, conhecendo os fatos
desenrolados em outubro de 1930, no Estado de
Minas Gerais, deixe de reconhecer a Odisséa do 12º
R. I., unidade exemplo de Infantaria Brasileira,
durante sua heróica a belíssima "Resistência"
podendo classificá-la como uma verdadeira epopéia.
Tanto quanto a Retirada da Laguna, com a
diferença de que nesta as vicissitudes foram de uma
Coluna do Exército que buscava a sua salvação
enquanto na Odisséa do 12º R. I. houve a tragédia
de cêrca de 400 homens que buscavam a morte na
defesa de seu Quartel inteiramente cercado em
todos os sentidos e cobertos por uma pavorosa
cortina de fogo de armas automática; sem viveres,
sem água, apenas alimentados pela chama do
cumprimento do Dever Militar, empenhando-se até o
último esfôrço de suas vidas em defesa da Honra do
Exército e das Sagradas Instituições da Pátria.
Nossa História Militar, cheia de ensinamentos,
não registra operação semelhante de maior ou igual
duração, que apresente mais belo fulgor de glória,
nem que seja mais empolgante e tenha oferecido
maiores sofrimentos para, seus combatentes, só
encontrando paralelo na Resistência de Gomes
Carneiro – o Salvador do República, na Lapa,
também levada a efeito em defesa da honra do
Exército, e das Sagradas Instituições da Pátria.

Uma disciplina basilar, fundamentada no
ensinamento Moral e Cívico, habituara êsses homens a
ver na insubmissão um crime e no respeito aos
princípios aos poderes constituídos uma quasi Religião.
Daí a desesperada presteza com que ao toque de
reunir, acorreram ao seu quartel e se jogaram à luta
para repelir a onda revolucionária e avassaladora que o
acometera por todos os lados, numa pavorosa
tempestade de fogo e metralha onde só conseguiu
penetrar parte da oficialidade. Daí portanto as cenas de
estoicismo e renúncia, de intrepidez e martírios, que se
desenrolaram dentro e fora daqueles muros sitiados
onde a morte imperava e de onde a morte saía em
golfadas arrazantes pela boca das armas automáticas,
proficientemente empenhadas.
A água envenenada, a sêde, a fome, os feridos
esvaindo-se em sangue, sem que pudessem receber
socorro, os cadaveres insepultados, a corrupção do
ambiente, o grasnar dos corvos, a escuridão noturna
apenas quebrada pelo relamguear das granadas e pelo
deflagar das metralhadoras, o reforço que o govêrno
legal prometera desde os primeiros instantes de luta
para socorrê-los e que nunca chegava a ferocidade da
onda dos sitiantes, que recorriam a todos os recursos
da guerra proibida – nada disso por mais dantesco,
fazia esmorecer e abaixar o animo daqueles
abnegados da "Resistência".
Nada lhes foi poupado, até mesmo o domicílio dos
oficiais: violado, invadido e saqueado em seus valores.
Eis aí a conduta dos que a Pátria não pode
esquecer. O regime democrático extinto em Outubro
de 1930, muito lhes ficou a dever. E nesta hora em
que a Nação marca a reconquista dos Direitos
Democráticos, a volta do regime da Ordem e da Lei,
e a restauração do Govêrno constituído, pela
vontade soberana do Povo, é de tôda a oportunidade
o presente projeto, que vem colocar no seu justo
lugar uma unidade gloriosa do Exército do Brasil, que
soube manter com Honra a tradição valorosa da
Bravura e Lealdade do Saldado Brasileiro.
Finalizando, convém recordar as seguintes
palavras do mais alto expoente do saber e da cultura
da Pátria o excelso Rui Barbosa:
"Se não resguardarmos o caráter do
soldado
brasileiro
contra
o
mal
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do adesionismo, que tanto tem rebaixado os
costumes políticos, ai de nós, seremos dentro em
breve uma nação indefesa. O culto da fortuna gera
coorte de pretoriano – Os exércitos sólidos e úteis só
se educam na Religião do Dever".
Sala das Sessões, em 28 de outubro de 1948.
– Mello Vianna.
O SR. LUCIO CORRÊA – (pela ordem): – Sr.
Presidente, publicados os pareceres das Comissões
técnicas sôbre o Projeto de Lei da Câmara dos
Deputados, nº 372, de 1948 requeiro a V. Ex.ª
consulte o Senado se concede dispensa de
interstício para que o mesmo seja incluído na Ordem
do Dia da primeira sessão.
O SR. PRESIDENTE: – O Senador Lúcio
Corrêa requer dispensa de interstício para que o
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 372, de
1948, cujos pareceres foram lidos ontem, seja
incluído na Ordem do Dia da primeira sessão.
Os Srs. Senadores que a concedem, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está concedida.
O SR. EUCLYDES VIEIRA – (pela ordem): –
Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª dispensa de
interstício para que a redação final do Projeto de Lei
da Câmara dos Deputados nº 371, de 1948, seja
submetido imediatamente à votação.
O SR. PRESIDENTE: – O Senador Euclydes
Vieira requer dispensa de interstício para o parecer
nº 1.254, lido no expediente, dando redação final ao
Projeto de Lei da Câmara nº 371, de 1948, a fim de
que o mesmo seja imediatamente discutido e votado.
Os Sr. Senadores que concedem a dispensa
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Em discussão o parecer. (Pausa).
Se ninguém desejar usar da palavra, encerro a
discussão. (Pausa).
Em votação. Os Srs. que aprovam o parecer
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Tem a palavra o Senador Alfredo Nasser,
primeiro orador inscrito.
O SR. ALFREDO NASSER: – Senhor
Presidente, não me foi possível usar da palavra
nas três sessões desta semana anteriores a
esta porque vários eminentes colegas tiveram

necessidade de ocupar todo tempo reservado ao
expediente.
Meu propósito era, como ainda é, o de denunciar
em poucas palavras – já que as palavras nada têm
valido nesses assuntos – mais uma violência da polícia
desta Capital, dirigida desta vez não contra generais do
Exército, ou parlamentares, ou à população desarmada
e indefesa, mas contra a pessoa de um bravo e ilustre
jornalista: o Sr. Joel Silveira.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito bem.
O SR. ALFREDO NASSER: – Não sei como se
há-de conseguir, Sr. Presidente, que de uma vez por
tôdas não mais se reproduzam fatos como êsses.
Nem os protestos do Congresso, por mais
autorizados e incisivos, nem os clamores da
imprensa, nenhum dos recursos normais com que
numa democracia se assegura o respeito às pessoas
e aos seus mais elementares direitos, tem-se
mostrado, até agora, eficaz na repressão de
tamanhos abusos.
Restam, por certo, a intervenção pessoal do
Sr. Presidente da República e uma ação positiva do
General Lima Câmara junto aos seus auxiliares.
Mas, se estas tiverem que vir, êste e o seu
momento.
Nada depõe mais contra os foros de uma
Nação, Sr. Presidente, que as atentados aos seus
homens de imprensa.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Ex.ª dá licença
para um aparte? (Assentimento do orador) – V. Ex.ª
tem razão. Todos devemos protestar, para que não se
diga que não nos insurgimos ante as violências
praticadas contra a palavra porque temos imunidades.
O SR. ALFREDO NASSER: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª, que reforça minhas afirmações.
O SR. ROBERTO GLASSER: – Peço licença,
para acrescentar que me solidarizo inteiramente com
V. Ex.ª no protesto que está fazendo:
O SR. ALFREDO NASSER: – Isso significa
que as camadas dirigentes, ou certos setores dessas
camadas, ainda não evoluiram ao ponto de
apreender a aceitar a exata função da crítica no
regime democrático.
E isso é tanto mais certo no caso brasileiro,
quando ninguém ignora que não são poucos,
nem insignificantes, os postos da administração pú-
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blica ocupados por pessoas manifestamente
alérgicas às práticas e aos objetivos da democracia.
Ao que se afirma, o móvel da agressão teria
sido o afastamento de certo policial com as críticas
do jornalista à sua atuação.
Há-de notar V. Ex.ª, Sr. Presidente, que,
exceção feita dos espancamentos de praxe, é
sempre quando alguém procura exercitar o direito de
exprimir livremente seu pensamento – os comícios
dissolvidos a pau e a tiro, por exemplo – que a fúria
da polícia mais se faz sentir.
Pois então, já que estamos comemorando a
semana da democracia, procuremos ver se
realmente somos capazes de dar conteúdo aos
princípios que informam o regime cujas excelências
proclamamos. Do contrário, nem há por que
comemorá-la.
A punição dos agressores do Senhor Joel da
Silveira – e quero aproveitar a oportunidade para
declarar que sequer conheço de vista êsse jornalista
– a punição dos seus agressores se impõe como
demonstração de que já somos realmente um povo
apto para o exercício da democracia. (Muito bem;
muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o
Senador Levindo Coelho, segundo orador inscrito.
O SR. LEVINDO COELHO: – Sr. Presidente,
pedi a palavra, para encaminhar à Mesa
requerimento de congratulações pela realização do
Congresso Eucarístico, atualmente na cidade do Rio
Grande do Sul.
Integrado
por
tôdas
as
autoridades
eclesiásticas, prestigiado pelo mundo oficial e pelo
povo do heróico Estado do Rio Grande do Sul, com a
presença de representantes de muitas nações
americanas, o V Congresso Eucarístico Nacional,
cuja inauguração é hoje celebrada na capital daquêle
Estado, se concretiza num imponente acontecimento
que atesta a pujança da Fé cristã em nossa Pátria.
Nesta hora tão conturbada por deletérias
propagandas, o povo católico brasileiro demonstra, a
céu aberto, em praça pública, sob o signo brilhante
do cruzeiro do sul, a sua intemerata submissão aos
postulados do Evangelho, ao Sumo Pontífice de
Roma.
Lá estão, em Pôrto Alegre, luminosa e
encantadora estrela do sul, os eminentes Cardiais,
desta parte da América, príncipes herdeiros presun-

tivos do trono de São Pedro, lá se encontram o
Núncio Apostólico junto do nosso govêrno, cêrca de
oitenta Bispos e Arcebispos, seiscentos sacerdotes
brasileiros, insignes prelados da Argentina, do
Uruguai e numerosos representantes do clero
católico da América do Norte, todos sob a direção
suprema do eminentíssimo Cardeal D. Jaime
Câmara Legado de Sua Santidade, o Papa Pio XII,
alí recebido pelas autoridades eclesiásticas, civis e
militares com as honras devidas à sua alta
investidura.
Ao lado dos sacerdotes ali se vêm também os
capelães militares chamados ao serviço do
Congresso, notando-se, ainda, a presença nessa
augusta assembléia de representantes dos governos
de diversos Estados da federação brasileira,
concorrendo,
ainda,
para
prestigiar
êsse
acontecimento as Fôrçãs Armadas da Nação; figuras
eminentes do Exército Nacional; da Marinha e da
Aeronáutica dando seu apôio e solidariedade a êsse
movimento cívico-religioso que empolga o Brasil,
destacando-se a gloriosa Marinha Nacional
representada por várias de suas unidades de guerra
que ali permanecerão durante as solenidades do
Congresso Eucarístico tendo conduzido cerca de
1.500 homens entre oficiais e marinheiros.
Como Presidente de honra dêsse grandioso
certame de Fé, já a imprensa noticia que o eminente
e preclaro Chefe da Nação, o Sr. General Eurico
Dutra honrará com sua presença o encerramento do
Congresso no dia 31 do corrente. É o Sr. Presidente
da República comungando os mesmos sentimentos
de religiosidade cristã e católica, conquistará, mais
ainda o coração do povo brasileiro por êsse ato de
homenagem ao Cristo Redentor, nesse culto
eucarístico tão necessário ao robustecimento do
caráter, como necessário é o oxigênio aos pulmões.
Para avaliar-se a importância do Congresso
Eucarístico Nacional, convém refletir que, além de
sua finalidade fundamental – honrar em adoração o
Cristo-Rei na sua presença real na Eucaristia, devese atender aos trabalhos dêsse Congresso que,
entre assuntos de vital interêsse da Religião e da
Pátria, debaterá os meios práticos que possam
concorrer para minorar a situação angustiante
da hora presente e engrandecer a situação
religiosa, espiritualizando a vida, econômica do
povo brasileiro, de acôrdo com os ensinamen-
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tos do grande Leão XIII, o Papa dos Operários.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Além dos altos
objetivos religiosos dêsse Congresso Eucarístico,
essas reuniões proporcionam momento asado para
repouso de consciências e restauração das fôrças
morais.
O SR. LEVINDO COELHO: – Muito obrigado
pela contribuição que Vossa Excelência trás às
minhas palavras.
E ainda agora, Pio XII gloriosamente reinante,
instituindo seu legado ao Congresso com sua
aprovação a seu louvor ao acontecimento, volve os
olhos paternos para o Rio Grande do Sul e observa,
ao saudar o glorioso Estado:
"A extensa província do Rio Grande do Sul,
mais do que pela riqueza de suas férteis campinas,
resplandece sempre, mais a mais, na glória da
Religião, fato que, sem dúvida, se há de atribuir
principalmente ao sangue derramado pelos três bem
aventurados Roque Gonzalez de S. Cruz, Afonso
Rodrigues e João de Castilho".
Focalizando o sentido e o alvo colimado pelo
movimento eucarístico, Pio XII manifesta seu
contentamento, dizendo:
"Agrada-nos sumamente saber que seria
proposto como tema, a ser profundamente explicado
e ilustrado as relações entre a S. S. Eucaristia e as
questões sociais", acrescentando logo adiante:
"Dimanam ainda dêste augusto mistério
exemplos altíssimos e fôrças superabundantes para
que possamos cumprir o preceito no qual se encerra
a essência da Religião, conforme presume o
Apóstilo: "a caridade fraterna permaneça em vós".
Pois se Cristo distribuiu com tanta liberalidade
os dons celestes e se dá a sim mesmo – Êle que é o
Rei dos céus, – incitados por seu exemplo dêm os
fiéis a seus irmãos necessitados, na medida de suas
possibilidades, os bens terrestres e, afastando de si
tôda usura e abominável cobiça, cultivem e realizem
o que a caridade aconselha e imperiosamente
ordena a justiça social.
Exortamos vivamente todos os brasileiros
que se reunirão nesse piedoso certame a
que, conservando o mistério da fé numa
consciência pura, constante paciência, intemerata
esperança e zêlo acendrado, envidem to-

dos os esforços para promover tudo quarto é útil e
conducente ao bem comum da sociedade".
A cristandade brasileira está certa de que o
Congresso Eucarístico Nacional, orientado, pelas
diretrizes de Pio XII, produzirá uma renovação
profunda e geral na vida cristã e civil que há de
abranger tôda a Nação brasileira.
O
Evangelho
precisa
ser
atuante,
esclarecendo os espíritos, fonte de vida e luz na
Igreja e na sociedade.
Os povos, que desertam da cruz, perdem a
civilização cristã, se barbarizam no materialismo ateu
e deletério, deixando-se empolgar pelas mais
exóticas e desastrosas ideologias que conturbam o
mundo. Neste sentido, um dos mais eminente
purpurados que assistem aquele Congresso
observou com a maior visão do futuro:
"A campanha de fundo básico é essencial
contra as idéias extremistas deve ser uma campanha
positiva de moralização cristã. Não nos iludamos, o
comunismo é ateu e materialista e tem esta doutrina
como programa".
Êle substituiu a tendência profundamente
religiosa da alma humana com a mística nova de
uma humanidade melhor, que pretende salvar de
seus inimigos mortais – o capitalismo e a religião.
O tremendo e grave ante o problema
comunista é que, em realidade, subsistem as
injustiças sociais e a ignorância religiosa. Afora isto,
fala o eminente Cardial Cagiano, o conceito
exagerado de nossas democracias tem concedido ao
comunismo que escava e mina os fundamentos de
tôda ordem social, os mesmos direitos que concede
aos partidos democráticos e da ordem.
O comunismo, o mesmo eminente Cardeal
Argentino diz: é uma doutrina e uma mística e, por
isto, não poderá ser destruído pela fôrça unicamente;
mas não se deve dar campo livre às suas atividades
destrutivas.
O necessário e urgente é implantar-se o
reinado da justiça social com uma melhor e
equitativa contribuição dos bens indispensáveis à
vida. O necessário e urgente é criar uma consciência
moral com base religiosa cristã que faça sentir aos
homens a sua responsabilidade perante Deus e a
humanidade".
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Estou
certo
de
que
tôdos
os
componentes
e
assistentes,
todos
os
participantes
do
imponente
Congresso
Eucarístico terão mais fortificado o espírito
combativo contra o extremismos, contra a
ideologia moscovita.
O
comunismo
ateu
que
continua
a
obra
do
nazismo,
com
maior
intensidade e perversão, proscrevendo o
catolicismo do solo russo e destruindo a
Igreja nos países satélites de Moscou, o
comunismo inimigo número 1 da Igreja Católica,
felizmente já fora da lei nas terras de Santa Cruz,
teve a vantagem de despertar, de agregar as
fôrças católicas da Nação que não podem dar
tréguas ao credo vermelho.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito bem.
O SR. DEVINDO COELHO: – A prova se
verifica nesse aumento da ação religiosa que se
nota do Norte ao Sul, em todos os recantos do
país.
Nosso idealismo inato é a consciência de
liberdade, da justiça e da autonomia pessoal no
direito de formar uma família, educar os filhos
nascidos dessa família, base da Nação e no
direito de homens livres que se batem pela
liberdade da palavra, da imprensa e de tôdas as
liberdades garantidas pela Constituição.
SR. IVO D'AQUINO: – Muito bem.
O SR. LEVINDO COELHO: – Isto é
incompatível com o regime da cortina de ferro,
com o vasto campo de concentração permanente
nas terras moscovitas.
Do seio dêsse Congresso Eucarístico
que proclama a divindade e a realeza do
Cristo
Salvador
ergue-se
a
voz
da
Pátria brasileira em sublime protesto de
fidelidade a Jesus Cristo e do amor ao
Brasil nessa radiosa apoteose que a bela
cidade de Pôrto Alegre contempla e admira
nestes dias de triunfo eucarístico, quando
descerá novamente sôbre a multidão ali reunida,
sôbre todos os brasileiros, unidos por essa fôrça
irresistivel –vis fidei – gerada por Anchieta nas
selvas brasílicas, a bênção do magno Pontífice
do século XX, Pio XII, bênção que fêz dizer ao
ilustre jornalista do "Jornal do Comércio" nesta
capital:
"A bênção do Papa é unia dádiva divina
que nos exalta à consecução radiante dos nossos
maravilhosos destinos e que nos liga, através
da palavra e do exemplo de Jesus, ao

ilimitado, à sublimidade, à serenidade dos soberanos
ideais morais das venerandas raças orientais... a
bênção do Papa é um "fiat" gerador de alegria, de
fôrça, de luz, de felicidade e de glória para o Brasil e
todos os seus filhos que tanto amam a suave figura
de Jesus Cristo.”
Sr. Presidente, proclamando desta tribuna da
Câmara Alta da República a grandeza e a
sublimidade desse grandioso e magnífico certame
nacional de fé, a serviço da religião e dos altos
interêsses da Pátria, perante os extremos e sinceros
defensores da democracia, penso que o
requerimento.
apresentado
encontrará
na
consciência livre e justa dos nobres Senadores,
nesta Casa, benévola e generosa acolhida. (Muito
bem; muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado).
REQUERIMENTO
Nº 171, de 1948
Requeremos que conste da ata um voto de
congratulações com o eminente Legado Pontifício ao
V Congresso Eucarístico Nacional, em Pôrto Alegre,
Sua Eminência o Cardeal Dom Jayme Câmara, com
o povo da capital Riograndense e todos os
congressistas pela inauguração e realização desse
certame de fé e civismo do povo brasileiro.
Sala das Sessões, em 28 de outubro de 1948.
– Bevindo Coelho. – Cicero de Vasconcellos. –
Augusto Meira. – Henrique de Novaes. – Góes
Monteiro. – Waldemar Pedrosa. – Andrade Ramos. –
Mello Vianna.
O SR. PRESIDENTE: – O requerimento que
acaba de ser lido vai à Comissão de Constituição e
Justiça, nos têrmos do art. 132, do Regimento
Interno.
Tem a palavra o Senador José Américo,
terceiro orador inscrito.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Senhor Presidente,
pasado o primeiro embate, desejo falar, também,
sôbre o 29 de outubro, já sem os acres ressaibos da
campanha em que militei, mas como um simples
testemunho da gênese dêsse episódio.
Creio que já é tempo de se interpretar essa
data pelo seu valor histórico, por um esforço de
compreensão que defina o seu sentido e reconheça
a sua influência na ordem política em que vivemos.
Representava
o
Estado
Novo
uma
violenta ruptura de nossa formação pública.
O
regime
autoritário
que
nos
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fôra imposto pelo poder das armas tinha raíses no
caudilhismo sul-americano que ainda não nos tocára
e traduzia, sobretudo, os perniciosos reflexos da
onda reacionária que se estendera pelo mundo, a
partir de 1918, não só nos seus padrões mais
sombrios, nos seus dois modêlos mais rígidos, como
em tôdas as modalidades de uma democracia
limitada e agressiva que assim se estruturava, a
pretexto de salvar a autoridade.
O desfêcho violento tinha alterado, pelas suas
profundas repercussões, tôda noção dos valores e
tinha imprevistamente inspirado outra política
mundial e formado outro quadro social.
Diante de novas crises e de novos problemas,
os povos menos fiéis às suas tradições ou mais
expostos à audácia dos aventureiros, descrendo das
soluções normais, iam caindo, pouco a pouco nos
regimes de fôrça.
Não é outra a história do golpe de 1947. Uma
inclinação temperamental, o gôsto do poder pessoal
e o clima favorável. Mas, foi, sobretudo, a imitação,
em circunstâncias propícias, o estimulo da imitação
que encoraja as mais arrojadas experiências. E isso
sucedeu depois que se malograram tôdas as
tentativas para a prorrogação dos mandatos, como
meio de conservar as posições, sem voto e sem
golpe de Estado. Era, por conseguinte, uma simples
questão de "continuismo" que se processaria dessa
ou de outra forma, contanto que produzisse o mesmo
resultado. E não faltou a falsa causa que o mundo
totalitário explorava como meio de obter o apoio
imprescindível das Forças Armadas. Era mêdo do
comunismo que não passava, então, de um pequeno
grupo destroçado, do mesmo comunismo que, em
1945, quando essa situação artificial periclitava,
acossados por todos os lados, foi seu único aliado. E
haveria de queimar o último cartucho em favor da
campanha Constituinte com Getúlio. Foi assim que o
Brasil, antes de atingir a maturidade democrática,
teve freiadas tôdas as liberdades, recaindo num
absolutismo que não dispunha, siquer, de uma base
orgânica, para funcionar com um ritmo construtivo.
Fomos condenados a essa longa pausa
de tôda atividade cívica, com sacrifício de
uma geração que, felizmente, não deformou
o espírito na craveira reacionária, quando
podiamos, durante êsse período de inquie-

tação universal, ter apurado a sensibilidade
democrática para os futuros moldes de nossa
organização pública.
Para comemorarmos com dignidade o
entusiasmo o 29 de outubro, temos que ser fiéis à
sua história.
Como destruir uma situação sustentada pelo
terror e nutrida pelo dinheiro fácil da inflação?
Reinava silência impósto. Só uma voz tinha direito de
altear-se: a da propaganda oficial. Mas, digo aqui,
nunca se deixou de conspirar. E temos que
reconhecer que, se o brasileiro não é apto para
outras aventuras, muito menos será para essa que
exige um tato peculiar, uma coragem disciplinada e
visão psicológica. A conspiração não ia para a frente
e eu costumava dizer: subiu a ditadura pela mão dos
generais e só êles. poderão derrubá-la, (não dizia
pela espada, porque não houvera luta).
Compenetrado dessa convicção, haurida na
história dos golpes e contragolpes, vinha vendo
como tôdas as tentativas revolucionárias se
desvaneciam pela sua importância, antes da hora da
ação. Mas nossos amigos militares retrucavam, por
seu turno, que não poderiam agir antes de preparar o
espírito público para que houvesse receptividade no
próprio seio da tropa. Eu estava disposto a levantar a
minha voz. Mas como? Como, se não tinha uma
tribuna, se a palavra era vedada? Era um regime
apoiado pelos chefes das fôrças armadas. Enquanto
durasse êsse apoio seria inexpugnável. O clarim da
libertação poderia despertar outras camadas, mas,
nos civis, não tinhamos ensejo de criar o ambiente
que autorizasse o contra golpe. O certo, porém, é
que nada poderia ser feito sem ressonância n'alma
popular, meio iludida pela aparência de prosperidade
da política inflacionista. Seria uma quartelada incerta
e de vida efêmera.
Mas tudo se decidiria afinal pela intervenção
de novos acontecimentos.
O ano de 1944 fôra o ano das libertações. E,
desde que o Brasil, sob a pressão do sentimento
público ao ser atingido nos mares pela pirataria
nazista, associara a sua sorte à sorte da guerra,
entraram a desenhar-se novas perspectivas.
A queda da França provocara um equívoco,
uma errônea precipitação dos cálculos da ditadura: a
confissão comprometedora seguida de uma feia
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retratação. Já por êsse tempo, isolado do seu mundo
pelo bloqueio, se encostava o ditador noutra órbita
que tinha o que dar e pelejava pela causa
democrática.
Já figuras do Estado Novo, advertidas por
êsse panorama, tinha chegado à evidência de que
não poderiam sobreviver sem um simulacro eleitoral
que lhes desse certa aparência legal, para
conservação dos poderes usurpados. E o caminho
das fôrças expedicionárias iria transformar-se enfim,
no caminho triunfal de nossa democracia.
Tornara-se impossível continuar a cultivar
idefinidamente a contradição de lutar pelas
liberdades do mundo e nega-la portas a dentro. Cada
vitória das armas aliadas que o Estado Novo
festejava apressava a sua derrota.
Montara-se pacientemente a máquina dos
sindicatos para uma função política que exorbitava
do espírito de sua organização.
Já, nessa altura, cuidava o ditador que seria
fácil trocar o apoio das classes armadas por uma
base popular arregimentada. Foi-lhe, porém,
recusada pelos próprios amigos do Exército a
fórmula preconcebida da eleição sindical.
Procurou-se, então, legalizar o govêrno de
fato, de alto a baixo, por um pleito fictício, dêsses
que tem servido para perpetuar caudilhos e
ditadores, pelo dilema de "vota ou morre".
O
arranjo
interessava,
principalmente,
a alguns interventores, que se arvoravam em
chefes políticos, para que se promovesse, sob
seus auspícios, essa transformação caricata.
Parecia uma solução quase pacífica no seio
da ditadura. Aqueles mesmos que tinham vetado
outros processos, já desejosos da restauração do
regime constitucional, não se sentiam com
autoridade para contrariar o chefe. Nada alegavam
contra a sua pessoa e inclinavam-se diante da
vontade suprema.
Alguns elementos de nosso lado, inclusive o
Brigadeiro Eduardo Gomes, deram passos perdidos
junto aos generais Dutra e Góes Monteiro,
procurando outra saída para tal conjuntura.
Foi então que, tomando o pulso dos
acontecimentos, alguém sentiu que essa, sim, era a
hora decisiva: ou se resistiria ou tudo continuaria
como dantes, com os mesmos quadros, com

a máscara da legalidade, no arremedo democrático
de que ainda estão padecendo outros povos. E
abriu-se a arena.
A primeira investida, a ditadura tonteou e,
surpresa, perplexa, confusa, presentira, talvez, por
trás do grito hostil, uma ofensiva poderosa e
irresistível.
O espírito de resistência explodiu na praça
pública, com um alvoroço tão vivaz que sacudiu tôda
a consciência da Nação. E, com o mesmo ímpeto, à
sombra do terror da censura, irrompeu a Imprensa,
iluminando a cena, clareando os horizontes
adormecidos,
descobrindo
as
mais
belas
perspectivas de nossa salvação. E, na hora crítica,
reconheceu a ditadura o fato consumado que iria
liquidá-la: a liberdade de imprensa. Era êsse o
movimento civil que os militares nos cobram.
Daí
por
diante,
precipitaram-se
os
acontecimentos, esmagando tôdas as tentativas de
sobrevivência de uma situação já falida.
Para comunicar maior vibração à torrente
desencadeada e, ao mesmo tempo, revigorá-la com
a projeção de um símbolo, lancei, por minha conta,
na tarde do mesmo dia, a candidatura de Eduardo
Gomes, que tínhamos guardado para o momento
próprio.
O nome de um militar iria provocar, da parte
do ditador, uma réplica que, possivelmente, não
passava de manobra e que, de qualquer forma, lhe
seria fatal o nome de outro militar.
Mas, dias depois, recobrando a calma, a
ditadura caiu em si. E, depois de ser levada a
franquear a campanha, já no seu auge, voltou atrás.
E convocando as últimas reservas, reanimando-se,
procurando refazer se, organizou o "queremsimo"
que iniciou, violentamente, suas escaramuças.
Converteu-se
a
luta
eleitoral
num
despachados para todos os Estados elementos
suspeitos, processos de seu ídolo, com a
recomendação de perturbarem a propaganda dos
candidatos à sucessão. E, agredindo os comícios, as
caravanas sinistras generalizavam a desordem.
Êsses expedientes não enganavam mais
ninguém. A ditadura premeditava outro golpe. Mas
brincava com pólvora. De nosso lado, não cessava a
articulação contra essa eventualidade, E o General
Eurico Dutra, com a outra parte das fôrças nas mãos,
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estava também preparado para o desfôrço. Só
havia um perigo: o choque dêsses elementos
que seria a guerra civil. Mas o perigo comum, de
certo modo, nos unia.
Já estavam cortadas tôdas as ilusões
de continuidade do poder ilegítimo. E a
campanha libertadora ganhava profundidade.
Reagia,
soberbamente,
a
tradição
liberal,
tonificada pela história, de nossas revoluções,
pela doutrina dos nossos pensadores políticos e
pela experiência de nossas liberdades.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar
os
tímpanos):
–
Permita-me
o
nobre
orador ponderar-lhe que está esgotada a hora
do expediente.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (Pela ordem):
– Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte a
Casa sôbre se concorda com a prorrogação da
hora do expediente por trinta minutos, para que
o nobre Senador José Américo conclua o seu
discurso.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba
de ouvir o requerimento do Sr. Senador Ferreira
de Souza em que solicita a prorrogação da hora
do expediente pelo tempo seguinte.
Os
Senhores
Senadores
que
o
aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o Senhor Senador
José Américo.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Agradeço
a gentileza do nobre Senador Ferreira de
Souza
referente
a
prorrogação
da
hora
do expediente e do Senado concedendo-a.
E foram as coisas marchando até
que interveio, decisivamente, o 29 de outubro. O
ditador fazia uma surpreza às próprias autoridades
militares. À sua revelia, reforçava um setor, o
principal setor da ordem pública, ocupado por
pessoa de sua imediata confiança e de
temperamento predisposto a todas as aventuras.
Diante dêsse sintoma do desenlace previsto,
da iminência do encerramento da campanha
democrática por um gesto violento, resolveram as
classes armadas subjugar, de chofre, essa fôrça
retardaria que ainda estrebuchava, tentando inutilizar
tão belo movimento para preservar seus postos.
O slogan comunista "constituinte com
Getúlio"
visam
manter
o
ditador

até que êle tomasse pé, para, então, ser aplicada a
tática anti-democrática que premeditava.
Em face da espectativa de luta, da sangueira
da guerra civil, porque nos pelo menos, não nos
conformaríamos com êsse desfecho, estando tudo
disposto para a reação, restaram as Fôrças
Armadas, partindo todos os vínculos, seu papel
mistício. Uniram-se, nêsse lance, para pacificar a
nação e dar-lhe o que ela lhes pedia.
Não havia prùpriamente, uma organização
ofensiva. Foi a fôrça das circunstâncias. Tôdos,
entretanto, concordaram com o contra-golpe.
A lógica reacionária falhara.
O empenho das Fôrças Armadas, com uma
espécie de reparação, era restituir ao povo os
direitos de que tinha sido espoliado.
Mostrava, mais uma vez, o Exército que, pela
sua natureza, pela sua formação, tem que ser
sempre o Exército da democracia.
Foram os mais altos e mais nobres os
fundamentos dêsse pronunciamento. E ainda mais
se engrandeceu sua conduta pelo desprendimento
revelado, entregando o poder que arrebatara do seu
detentor discricionário à ordem jurídica.
A execução foi militar, mas estava o povo tão
preparado para o ato de redemocratização que
aclamou as tropas na rua com as suas mais vivas
expansões de solidariedade e de reconhecimento.
Sim, foi a fôrça de opinião organizada que
iniciou e ganhou a batalha. Foi a presença dêste
espírito que operou a transformação; mas temos que
proclamar que tudo teria sossobrado e mergulhado
em sangue, se não fôsse a fôrça contra a fôrça, a
atuação providencial na hora exata, repondo o Brasil
no seu caminho.
Temos, assim, que considerar que, esta
democracia nos foi confiada em condições delicadas,
com exigências ao poder civil de compromissos
políticos e compromissos morais. Resultaram dessa
atitude obrigações que não podiam ser alienadas.
Criaram-se expectativas que não podem gerar
desapontamentos pela demonstração de nossa
incapacidade ide organizar a vida pública no seu
justo equilíbrio.
Tínhamos
uma
tarefa
magnífica:
a
de
recompor
o
conceito
da
democracia
brasileira com outro pensamento político e
outra
capacidade
construtiva.
Tihamos
de
extirpar-lhe as velhas taras e de aperfeiçoar-
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lhe os métodos, para que nunca mais nos fugisse
das mãos, por não sabermos, sequer, conservá-la.
Suscitam estas comemorações perigosos
confrontos. Para que foi o 29 de outubro? Para isso
que está ai?
Não, foi para uma nova esperiência de ordem
política, econômica e moral que ainda está tateando
e poderá correr o risco de frustar-se, se não
mudarmos de rumo.
Para começar essa vida nova cumpria, antes
de tudo, limpar o caminho. Nada se alcançaria sem a
remoção dos destroços.
Não é nada de pessoal; não me tomo de
prevenções pessoais.
Possuímos todos nós êsse espírito de
absolvição que julga os homens pelo que são e não
pelo que foram, pelo que fazem e não pelo que
fizeram.
Só verberamos a reincidência, a obstinação no
êrro, porque é o mal que continua.
Sim, podemos ter os mesmos homens se
renunciaram ao passado; só não podemos ter os
mesmos métodos.
A própria França, ao cabo de depurações
sangrentas, pouco alterou os seus quadros.
Não cabem responsabilidades coletivas. E é
preciso ver que, antes de 29 de outubro, já quase
todos se haviam libertado da tutela ditatorial,
formando numa das correntes em que se dividia a
campanha da sucessão.
O que mais tem faltado é o que alguem
chamou de "tarefa de depuração jurídica".
Varra-se a legislação fascista em que ainda se
emaranha todo o espírito de renovação. Mas não nos
esqueçamos também do refugo dos indignos que
ainda infestam as mais altas esferas, animando a
impunidade dos que olham de baixo.
Deixamos a rota errada e ainda estamos
procurando o caminho direito.
Sem rumos certos, aos avanços e recuos, aos
extravios, falta-nos a razão de ser da própria vida
que é ter um destino. Falta-nos uma diretriz que
oriente a política e oriente o Govêrno que nos
conduza a uma missão.
A triste verdade é que se prolonga em
muitos setores a mesma situação deixada
pelo Estado Novo e que tende a agravar-se
pelo abandono em que se encontra. Diante
do
que
se
produziu,
estamos
sofrendo
penosas interpelações, até da parte dos res-

ponsáveis
pela
origem
dessas
terríveis
dificuldades.
Como responder à ditadura extinta sem
mostrar um Govêrno opôsto ao seu, sem o supremo
esfôrço de reabilitação democrática e de ação
fecunda que formaria o contraste?
Como evitar que o povo descreia do regime
se o regime não o beneficia?
E essa descrença poderá arruinar tôda a
substância política, poderá deteriorar tôdas as
nossas reservas de resistência e combatividade.
Se estas comemorações têm um caráter de
advertência, também estou fazendo as minhas, por
outra moral política e por um Govêrno mais útil.
Herdeiro de tremendas crises, cabebe-lhe
redobrar seu poder de vigilância e de assistência
as cruéis necessidades de uma população que
clama e desespera.
Não direi que nada se fêz. Sente-se o desejo
de acertar. Mas ora temos medo dos problemas;
ora querero abraçá-los na sua complexidade,
queremos fazer tudo de uma vez, sem o senso
objetivo das prioridades vitais. E, dêsse jeito,
diluem-se os parcos recursos, como gotas dáguá
perdidas no mar.
Também não direi que não há programas;
não há é um grande programa. Não temos em
suma sequer, um programa político e um programa
administrativo.
Perdemos,
infelizmente,
as
melhores
oportunidades, porque, em vez de dominar os
acontecimentos, somos arrastados por seus cegos
arremessos, sem procurar auferir o bem que nos
oferecem e evitar o mal com que nos ameaça.
Perdemos até o que mais necessitavamos: a
técnica que o mundo nos ofertava, em vagas de
imigração.
Se há uma onda que se levanta com
ameaças de regressão, a culpa é nossa, de nossa
falta de preparação para a vida moderna de uma
grande nação emergindo do esgotamento material
em que jazemos.
Como obter a reação? Só há um
meio: dignificando e valorizando as instituições.
Temos que levar a sério a vida pública pela
lealdade aos princípios e temos que encarecê-la
pelas suas realizações. Temos que formar
uma consciência de nossas responsabilidades
e temos que trabalhar. Temos, principalmente, que
dar exemplos, conjurando a invasão dos interêsses
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egoístas que devoram o interêsse público para que
a política não se converta em gôzo e especulação;
para que o homem público seja um servidor e não
um explorador.
Dirão: temos uma vida constitucional e antes
era a negação da própria dignidade humana.
Sim, temô-la, com a outorga de todos os
direitos, principalmente a liberdade de falar. A
crítica é livre. Fala-se, grita-se, reclama-se.
Só não. temos oposição organizada, mas
cada qual pode fazer a sua oposição.
E não negamos que o Govêrno é o primeiro a
proteger a ordem constitucional pelo seu aprêço à
legalidade. cujo conceito só se pertuba, às vêzes,
na ofensiva contra os direito políticos dos
comunistas.
Mas com dois anos de vida ainda depende o
prestigia
da
Constituição
de
suas
leis
complementares.
Dirão ainda: temos uma vida partidária que o
Estado Novo proibia.
Sim, ternos uma democracia organizada em
partidos nacionais, o que constitui a mais evoluída
etapa da vida republicana. Temos êsses grandes
sustentáculos do equilíbrio democrático como
instrumento de unidade, unificando a Nação do
plano superior dos seus problemas fundamentais. E
temos tido eleições que são espetáculos inéditos
que a voto secreto proporciona na grandeza de sua
soberania.
Mas falta aos partidos, à sua iniciativa quase
tudo que está faltando ao Brasil.
Dirão, finalmente: temos a vida parlamentar
que o Estado Novo fulminara, fechando o
parlamento fechando êste Senado à pata de cavalo.
Mas vamos engrandecê-la reconhecendo
nossa
grande,
nossa
extraordinária
responsabilidade no aprimoramento do regime
representativo.
Até agora, temos feito alguma coisa de útil e
respeitável, mas o que temos feito, principalmente,
é concorrer para a orientação errada que o Brasil
está seguindo: aumentar impostos e aumentar
despesas, aumentar Impostos e aumentar o deficit.
Êste país não aguenta os onus que lhe
impõem, nem o povo aguenta mais a fome que o
aniqüila.
Mas, afinal, estas comemorações não
deram de nos confortar; representam um ato
de sabedoria política, porque perpetuam o
sentimento de confraternização com que o povo e

as Fôrças Armadas prepararam o advento da nova
era democrática que festejamos.
Tem a participação dos militares nessas
demonstrações cívicas o sentido de urna atitude
anti-reacionária. As armas que exaltam a
democracia revelam, assim, que nunca mais se
voltarão contra ela.
É uma hora de união nacional que, em medo
de tanta adversidade, nos dá ao menos, a
segurança de paz e de estabilidade das instituições.
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado).
Compareceram
mais
os
Senhores
Senadores:
Ernesto Dornelles.
Pereira Pinto.
José Américo.
Ismar de Góes.
Georgino Avelino.
Ferreira de Souza.
Hamilton Nogueira.
Filinto Müler.
Andrade Ramos.
Aloysio de Carvalho.
Salgado Filho.
Walter Franco.
Durval Cruz.
Victorino Freire.
Alvaro Adolpho.
Flávio Guimarães (16).
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Magalhães Barata.
Olavo Oliveira.
Fernandes Távora.
Novaes Filho.
Apolônio Sales.
Maynard Gomes.
Pereira Moacyr.
Santos Neves.
Bernardes Filho.
Marcondes Filho.
Pedro Ludovico.
João Villasbôas.
João Câmara (14).
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a
prorrogação da hora do expediente, passa-se à:
ORDEM DO DIA
Discussão única do Requerimento nº 169, de
1948, solicitando um voto de congratulações com o
Govêrno, o povo e as Fôrças Armadas do Brasil,
pela passagem da data de 29 de outubro.
O
SR.
IVO
D'AQUINO: –
Presidente,
o
requerimento
em

Senhor
discus-
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são, pedindo um voto de congratulações com o
Govêrno, o Povo, e as Fôrças Armadas do Brasil,
pela passagem da data de 29 de outubro, está
subscrito
pelos
líderes
e
por
inúmeros
representantes de cinco partidos nesta Casa.
Essa circunstancia, já de si explica um
empenho comum nessa rememoração.
Podem, porém, no conteúdo da proposta
admitir-se diferentes propósitos.
Certo estou, todavia, de que nenhum dos
signatários do requerimento teve outra idéia senão a
de uma comunhão de pensamentos em ressaltar, no
acontecimento, uma homenagem ao regime
democrático, tão bem servido nesta hora pelo
Govêrno da República, como expressão ela vontade
popular, que o gesto das Fôrças Armadas a 29 de
outubro, permitiu traduzir-se através das urnas livres
e sob a égide do próprio Poder Judiciário.
Ontem, nesta casa, já tive ocasião de acentuar
que os acontecimentos históricos ficam muitas vêzes
assinalados menos por motivos históricos do que
pela intensidade da hora em que se dá a sua
eclosão. Em 1945, após a vitória das armas aliadas,
o pensamento democrático empolgou a maioria das
correntes de opinião brasileiras, que julgaram asado
o momento para a mudança do regime discricionário,
que não mais se conciliava, não só com as
solicitações políticas da Nação, como com os novos
rumos resultantes da derrota dos Estados totalitários.
Não é fácil, Sr. Presidente, fazer o julgamento
dos homens públicos quando cada um de nós quiser
medir a consciência alheia por disciplina diferente da
que aplicamos à nossa própria consciência. Muitos
dos que aqui se acham – e vários com larga vida
pública – já tomaram parte ativa nos lances mais
diversos da história republicana do Brasil. Alguns já
eram políticos antes de 1930; outros foram
participantes
do
movimento
que
mudou
completamente a feição e o destino político do país
naquele ano. Diversos, mesmo dentre aquêles que
foram favoráveis à revolução de 1930, tomaram
parte no movimento de 1932.
São ainda de citar os que, depois, serviram o
Brasil, em vários postos, a partir do golpe de 1937,
até 29 de outubro de 1945.
Somos,
portanto,
homens
que
perlustramos
várias
estradas
políticas,

defendemos diferentes convicções, servimos a
Nação em govêrnos e regimes que se distinguiram e
chocaram entre si. Hoje, entretanto, nos
encontramos neste recinto como representantes do
povo brasileiro, vingando esta posição política pelo
voto livre e aberto dos nossos concidadãos.
Assim, pois, se cada um de nós quisesse fazer
restrição às atitudes dos outros pelo ângulo das
próprias atitudes, fatalmente chegaríamos a um
desentendimento irremediável.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª dá licença
para um aparte? (Assentimento do orador) – Neste
ponto – permita-me V. Ex.ª que o diga, sem criticar a
ninguém – eu me entendo perfeitamente comigo
mesmo. Minha linha de conduta foi e continuará
perfeita, dentro das normas que me tracei. Não tenho
de me arrepender do que fiz. Pelo contrário,
mantenho os atos que pratiquei e até hoje não me
arrependi de fazê-lo.
O SR. IVO D'AQUINO: – Perdôe-me V. Ex.ª.
Ou me estou explicando mal ou o eminente colega
não me está entendendo. O que afirmo, é que cada
um de nós poderá defender neste recinto, as
próprias atitudes; sem desmerecimentos recíprocos,
e que todos temos plena consciência de que, no
exercício dos cargos políticos, agimos todos, em
diferentes períodos, com o pensamento de servir o
Brasil. Por isso, certo estou de que, como V. Ex.ª,
que não renega as suas atitudes e o seu
passado, cada um de nós se encontra nas mesmas
condições.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Perfeitamente.
O SR. FEREIRA DE SOUZA: – Muito bem.
O
SR.
IVO
D'AQUINO:
–
Todos
nós abrigamos a convicção de que, mesmo nos mais
agitados passos de nossa vida pública, sempre nos
imbuiu a idéia de, com sinceridade, porfiarmos
corresponder à confiança política nos postos que nos
foram reservados.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Aliás, mudar para melhor é uma virtude. E muitos
terão mudado para melhor.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª diz muito
bem. Muitas vêzes, mudar de opinião é uma virtude.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Eu não
disse mudar de opinião, permita-me V. Ex.ª que
esclareça. Falei em mudar para melhor.
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O SR. IVO D'AQUINO: – Foi assim que
entendi o aparte de V. Ex.ª, mal grado a omissão
que, involuntariamente, fiz.
O SR. SALGADO FILHO: – V. Ex.ª permite
mais um aparte?
O SR. IVO D'AQUINO: – Com grande prazer.
O SR. SALGADO FILHO: – É com grande
pesar que interrompo sua brilhante oração. Mas V.
Ex.ª sabe que o período de 1937 a 1945 é
considerado um desserviço ao Brasil; e àquêles que
prestaram esse "desserviço" a pátria não se pode
negar, hoje, o direito de dizerem que a serviram.
O SR. IVO D'AQUINO: – Neste ponto, não
concordo com V. Ex.ª, nem as minhas palavras
anteriores estão em continência com essa afirmação.
Servi o meu Estado como Secretário da Viação e
Obras Públicas e Secretário da Justiça, Educação e
Saúde durante aquele período.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – E como
interventor.
O SR. IVO D'AQUINO: – Neste cargo por
breves dias e como substituto legal. Tenho orgulho
de tê-lo feito, e minha consciência está tranqüila
porque jamais outro pensamento me conduziu senão
o de procurar a felicidade da minha terra.
Eu me renegaria, a mim mesmo, se pudesse.
aceitar a afirmação de Vossa Excelência ainda que,
irônicamente de que eu tivesse nessa ocasião
desservindo o Brasil.
O SR. SALGADO FILHO: – Eu não estou
dizendo que V. Ex.ª prestou desserviço ao Brasil.
Mas muita gente afirma que o período de 1937 a
1945 foi de opróbrio para o país; portanto, aquêles
que serviram nesse período não se podem regozijar,
hoje, com o fato; ao contrário, devem sentir-se
humilhados. Eu, que prestei grande serviço ao Brasil,
no período de 1937 a 1945, estou coerente comigo
mesmo e, por isso, me revolto quando os que
colaboraram com o regime vêm fazer imputações
aos que estiveram na sua direção.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª deve estar
respondendo a um discurso que não é o meu (Riso).
O SR. VICTORINO FREIRE: – Realmente.
O SR. IVO D'AQUINO: – Alguém deve, à
minha revelia, ter impressionado o espírito do nobre
Senador, para lhe provocar essa exaltação...

O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Exª quererá
dizer que foi o meu discurso. Considero que V. Ex.ª
teria a coragem necessária, como sempre teve, para
me apartear durante o discurso. Parece, porém, que
nossas posições não são iguais.
O SR. SALGADO FILHO: – Felizmente V.
Ex.ª faz justiça. Nem V. Ex.ª serviu na vida
administrativa de 1937 a 1945.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Não tive qualquer
aproximação com êsse regime.
O SR. SALGADO FILHO: – Se V. Ex.ª,
tivesse servido, sem dúvida me faria justiça. É
coerente a atitude de V. Ex.ª. E se eu pensasse de
modo diverso, diria com a mesma coragem.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Nesse ponto penso
diferentemente. Não julgo os homens pelo que
fizeram, mas pelo que fazem.
O SR. SALGADO FILHO: – Eu servi ao
regime que o movimento de 29 de outubro derrubou.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Mesmo dentro do
novo regime, a atitude de V. Ex.ª nesta Casa, tem
sido democrática.
O SR. SALGADO FILHO: – E quando servi ao
regime passado foi democraticamente.
O SR VICTORINO FREIRE: – Aliás, não foi só
V. Ex.ª.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Nunca se
argüiu a V. Ex.ª ter tomado atitude menos digna.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O nobre
Senador pelo Rio Grande do Sul é um democrata
sincero, embora se mostre algo irritado.
O SR. SALGADO FILHO: – Não se deve
confundir homem de vergonha com o intolerante.
O SR. IVO D'AQUINO: – Algum espírito deve
ter baixado a esta Casa para estar pertubando de tal
modo as idéias dos meus dignos pares.
Nem eu me referi ao nobre Senador
Salgado Filho, nem tive intenção de fazer qualquer
alusão ao discurso do ilustre Senador José
Américo.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Meu discurso foi
apenas um depoimento histórico da verdade.
O SR. IVO D'AQUINO: – Senhor Presidente,
no meu discurso defendi quase uma tese.
Penso que, pelas minhas palavras e na
atmosfera em que me coloquei, não poderia ter
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ofendido a ninguém, e, portanto pessoa alguma deve
sentir-se atingida pelas minhas expressões.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte? (Assentimento do orador) A
moção defendida por V. Ex.ª tem por objetivo o
esquecimento de divergências passadas, a harmonia
dos brasileiros, tendo em vista os altos interêsses do
Brasil?
O SR. IVO D'AQUINO: – Se V. Ex.ª esperar o
fim do meu discurso, terá resposta à sua
interrogação. Tendo sido interrompido no curso de
minhas idéias, dificilmente poderei chegar ao ponto a
que pretendo, se os apartes me desvirtuarem as
palavras. Por isso peço aos Senhores Senadores a
bondade de me ouvirem até o fim, pois penso que
satisfarei não só à pergunta do Sr. Senador Ernesto
Dornelles, como a quaisquer outras dúvidas a
respeito da interpretação das minhas palavras.
Dizia eu, Sr. Presidente que, no Senado, se
encontram homens vindos de todos os setores
políticos e, por isso mesmo, a apreciação dos nossos
atos jamais poderá ser colocada dentro de um
ângulo pessoal mas, sim, em atenção a
acontecimentos e fatores de ordem geral, que
determinaram a nossa colaboração mas posições
que ocupamos. E por que fiz alusão a êsse
passado? Justamente porque quero acentuar que
um dos intuitos da moção é deixar patente a todos
que a comemoração da data de 29 de outubro, além
de ser uma homenagem às Fôrças Armadas do
Brasil, assinala também um marco que sempre nos
avivará a idéia de que só no regime democrático
deverá o Brasil buscar a sua felicidade e a tradução
do seu destino.
O mundo tem passado por dias tão atribulados
que até as palavras perderam seu exato significado;
e, dentre elas, a palavra "democracia".
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Rougemont
afirma que essa troca de palavras não passa, na
verdade de mentira dirigida.
O SR. IVO D'AQUINO: – Agradeço o aparte
de V. Ex.ª. Tem razão entretanto, Mac Iver no afirmar
que a palavra "democracia" deve ter tais encantos
que mesmo aqueles que dela se servem para
destruí-Ia, se dizem possuidos do seu espírito.
Por maiores divergências, porém, que existam
a respeito do seu significado, uma verdade é
incontestável:

é que a democracia tem uma substância medular
que está na consciência de todos os povos e, assim,
os que a desvirtuam ou a desvestem das suas
tradições, podem praticar qualquer outro regime,
menos a Democracia. Esta reside, acima de tudo, na
representação popular, o que equivale a dizer na
soberania da Nação.
A Nação não é apenas constituída por classes,
corporações ou grupos. É o povo inteiro, sem
solução de continuidade. E, desde que não seja
representado com êsse caráter, a democracia deixa
de existir.
Assim, Sr. Presidente, quando elaboramos a
Constituição de 1946, fizemo-lo imbuídos dêsse
espírito e por ele procuramos nortear as
responsabilidades políticas que nos foram confiadas.
É, pois, como assinaladora da nossa
translação para o regime democrático, que
relembramos, nesta hora, a data de 29 de outubro.
Respondo, agora, ao aparte do nobre Senador
Ernesto Dornelles.
Evidentemente, não pretendemos fazer da
data de 29 de outubro marco de ódios e de divisão
da família brasileira.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito bem.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Perfeitamente.
O SR. IVO D'AQUINO: – Desde o momento
em que afirmamos que essa data selou o início de
uma nova fase na vida política brasileira, possibilitou
a imediata manifestação em pleito livre de tôdas as
correntes de opinião e conduziu, assim, a Nação à
legalidade, há um insofismável apelo a tôda a família
política brasileira, para que, através do regime
democrático, procure a solução dos seus problemas
políticos, sociais e morais.
Por que haveria essa comemoração de nos
dividir? Só uma divisão se concebe dentro do regime
democrático: pontilhada pelos limites dos partidos
políticos, necessários à vitalidade do próprio
regime, que se alerta na dialética das opiniões, e se
fortalece pela expressão, nas urnas, da maioria das
vontades.
É nesta ordem de idéias, Senhor Presidente,
que encaminho a moção referente à data de 29 de
outubro, de congratulações, como disse, com o
Govêrno, o Povo e as Fôrças Armadas do Brasil. E,
dêsse modo, só posso fazer uma exortação: que
esta data fique em memória perene, para que o
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Brasil, quaisquer que sejam as suas atribulações
políticas, jamais apele para outro regime, senão o
democrático. (Muito bem; muito bem).
O SR. AUGUSTO MEIRA: – V. Ex.ª tem tôda
razão.
O SR. IVO D'AQUINO: – Penso que, assim,
Sr. Presidente, serviremos ao Brasil e poderemos
conduzi-lo para o destino que a história lhe reserva,
não apenas o de ser Nação democrática,
configurada na sua política interna, mas um Estado
que, ao lado dos demais povos livres, contribuirá
para o triunfo das liberdades humanas, como
apanágio de todos os sacrifícios já feitos para a
consecução desse ideal. (Muito bem; muito bem.
Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Depois das
palavras elevadas e de valor excepcional, há poucos
momentos proferidas por um dos mais dignos
companheiros de minha bancada, o Sr. Senador
José Américo...
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Aceite V. Ex.ª os
meus agradecimentos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...seria bem
justo que a União Democrática Nacional pelos seus
representantes no Senado da República guardassse
silêncio.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Devo dizer a V.
Ex.ª que apresentei meu depoimento pessoal. Daí a
independência de pensamento com que falei.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª apresentou
depoimento sincero e brilhante. Aliás, aplaudido, sem
restrição, por todos os presentes.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Procurarei fazer
justiça a todos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª fez
mais que um depoimento pronunciou um grande
discurso, de orientação social e política, vasado
nessa grande preocupação de moralidade, de
espírito público...
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Bondade de V.
Ex.ª.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...que
sempre tem caracterizado tôda a vida pública de V.
Ex.ª.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Só assim
salvaremos a democracia, que tôdos nós estamos
empenhados em salvar.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Dizia eu
que,
depois
dêsse
discurso,

devíamos
guardar
silêncio.
Nada
nos
é
possível acrescentar-lhe. Nem uma palavra, nem
uma frase, nem uma vírgula, são necessárias
para completar peça de tal magnitude, de tal
elevação.
É preciso, porém, que a bancada se faça ouvir
a respeito da moção que se apresenta e a que deu
plena e integral solidariedade.
Responsável
muito
direto
pelos
acontecimentos
cujo
aniversário
vamos
comemorar, tendo sido até quem acendeu o
facho da reação contra o regime de 1937, não é
lícito ao meu partido – a União Democrática
Nacional – silenciar em instante como êste; correlhe, antes, o dever de aproveitar estas moções para
reafirmar, hoje e sempre, com sinceridade
e dedicação, a sua solidariedade, o seu
entusiasmo pelos ideais que nos animaram em 1945.
Quando,
naqueles
dias
incertos
de
atividades políticas, conciliábulos secretos nas
confabulações particulares, conspirávamos sob a
ameaça de desagradáveis visitas policiais; quando,
pelos meios ao nosso alcance, revelavamos, então,
o sentimento de revolta como brasileiros e homens
livres, contra um regime calcado numa Constituição
que pretendeu ser uma racionalização da ditadura –
como ainda ontem tive ocasião de dizer – quando
pessoas, nunca nos agitaram ambições individuais,
jamais tivemos em mira afastar da liça qualquer
daqueles que nela terçavam armas. Animou-nos
constantemente um fanal, dirigiu-nos um ideal;
iluminou-nos
o
caminho
um
facho!
Homens do século XX, pertencentes a uma
civilização que proclama como dogma essencial
as liberdades humanas; não compreendendo Estado
que não seja o Estado de Direito, Estado limitado por
Leis; não admitindo a vida como um favor dos
governantes senão como direito natural que o
Estado deve respeitar; homens do século XX digo,
nunca podems nos acostumar à idéia de um
Brasil acorrentado à ditadura; de um povo prêso nas
manifestações do seu pensamento; de uma Nação
desprovida das condições necessárias à vida livre
dos seus filhos nunca compreendemos a escravidão
geradora de todos os males, principalmente
dos males morais.
O SR. ERNESTO DORNELES: – V.
Ex.ª
agora está revelando, realmente, o
pensamento que orienta a votação da moção ora em
debate.
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O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Estou
revelando, leal e sinceramente o pensamento da
União Democrática Nacional.
(Muito bem).
Pensamento que nunca se escondeu, que se afirmou
por tôdas as formas possíveis nos idos de 1945 e ao
qual jamais faltámos um momento sequer da nossa
atividade política.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Ainda
ontem, aqueles que tiveram ponto diferente,
disseram que se os da U. D. N. assim se
manifestassem, estariam coerentes consigo mesmo.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Perfeitamente. Membros assim, dessa organização,
não podíamos deixar de ver, com particular orgulho
com prazer todo peculiar, o movimento geral do
Brasil no sentido da comemoração de acontecimento
de tal porte, relembrando um dia em que se partiram
grilhões, se libertou um povo bom e honesto e se
restaurou o único conceito de vida digno de gente
civilizada.
Não pretendemos, nunca pretendemos fazer
barretadas heróicas às Fôrças Armadas do Brasil.
Nunca foi ponto do nosso programa ou em nossa
ação o apelar aos quartéis desviando os seus bravos
soldados da alta missão de guardas da integridade
nacional, de defensores da unidade pátria, para
trazê-los às liças político-partidárias ou às
competições pessoais em que muitas degeneram.
Sempre lhes respeitamos a dignidade funcional, que
êles tão bem observam.
Se em 1945, cansados da canga, lhes
estendemos as mãos, não o fizemos por pretender o
afastamento de tais normas; mas para conclamá-los
a um outro campo, que também era de defesa da
Pátria.
Esta, Sr. Presidente, não se limita à guarda
das fronteiras externas, nem à resolução de litígios
com possíveis inimigos de fora. Consiste, também,
às vêzes e sobretudo, na sustentação dos direitos
fundamentais da criatura humana dentro do país, no
assegurar a cada brasileiro as condições materiais e
espirituais de uma existência digna, compatível com
a qualidade de homens livres e de povo cristão, que
realmente somos e condição da própria moralidade
pública. Por mais bela que seja e por mais
bem nutridos os seus ocupantes, a senzala é
sempre senzala. Essas idéias nós as exprimimos,
através da palavra de um dos mais briosos militares
que o Brasil tem conhecido. O pensamento de

restauração das liberdades, de respeito às
prerrogativas do povo, de reestruturação, no país de
um sistema de ordem e de lei, da reconquista da
nossa terra para a democracia, nós o veiculamos
pelo Brasil em fora fazendo-o reboar pelas nossas
serranias e ouvir-se em tôda a Nação pela
pregação, pelo verbo inflamado, seguro, sincero e
poderoso de um homem singular, que por
nós já derramara o sangue nas areias de
Copacabana e não trepidava em afrontar de
novo o poder – o Tenente Brigadeiro Eduardo
Gomes, símbolo de uma gente digna, de um povo
livre.
Vozes – Muito bem.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não nos
afastamos sequer um momento desta linha, nunca
enrolamos a bandeira desfraudada. A pregação, os
"slogans" repetidos, os conselhos ministrados por êle
se integraram na alma de cada membro da União
Democrática Nacional, penetraram-nos intimamente
e, hoje, constituem para nós a verdadeira
orientação, o verdadeiro fanal a que devemos querer
atingir.
O 29 de outubro, Sr. Presidente, diga-se para
a honra dos nossos soldados, não foi, propriamente,
um movimento militar: mas o coroamento de um
largo e notável movimento civil no país. O Exército,
a. Marinha e a Aeronáutica, sob o comando dos seus
chefes mais dignos, autorizados e respeitados, entre
os quais o nosso colega General Góes Monteiro e os
dois eminentes candidatos à presidência da
República o General Dutra e o Tenente Brigadeiro
Eduardo Gomes, não fizeram senão integrar-se
rigorosamente nas suas funções, apresentando-se
como guardiães da lei, da segurança dos direitos e
das liberdades e dignidades nacionais. Portaram-se
êles como verdadeiros soldados do Brasil, que são,
não lhes importando saber se o sacrifício que se lhes
impõe deve ser aceito em Monte Castelo
ou dentro do nosso próprio território. Não
apelamos para elas à cata da vitória, mas em nome
dos nossos direitos. E elas não nos fecharam os
ouvidos.
O Senador José Américo lembrava, há pouco,
as cenas magníficas da noite de 29 de outubro: as
tropas a desfilarem pelas ruas, os tanques a rodarem
pelas nossas avenidas, os soldados dispostos à
reação em nome da lei, em nome da legalidade
do poder; e o povo congratulando-se com êsses
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soldados, e o povo recebendo-os com palmas, com
risos, com flores. Nunca a fôrça se eleva mais que
quando serve à Nação e não ajuda a comprimir o
povo. E êste papel ela o deesmpenhou em 29 de
outubro e vem desempenhando sob a direção
esclarecida dos seus eminentes chefes atuais.
Temos, assim, nós, Sr. Presidente, uma participação
muito direta e uma responsabilidade absoluta no 29
de outubro. Êsse foi o dia da nossa grande vitória.
Ontem, aqui, proclamou-se que nós, os
opositores da ditadura, nós os pregadores da
liberdade sofremos a 2 de dezembro, a derrota; e
que o povo nos repeliu nas urnas.
Não, Sr. Presidente, as urnas livres já
resultaram da nossa vitória, que foi a vitória do Brasil
a 29 de outubro, a vitória do povo, a vitória das
Fôrças Armadas. Nós, os soldados civis chefiados
pelo tenente Brigadeiro Eduardo Gomes, não
fizemos campanha só e só visando aos postos,
querendo principalmente a eleição dêste ou daquêle.
Antes e acima de tudo queríamos a restauração da
legalidade e a substituição de uma lei ditatorial,
absolutista, por uma lei democrática, a queda do
unipesonalismo.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Desejando
veemente a nossa vitória.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Desejando
veementemente a nossa vitória para realização do
plano de govêrno, que poderíamos realizar.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, quando as
diversas fôrças políticas do país se congregam em
tôrno do mesmo ideal, homenageando o Govêrno, as
Fôrças Armadas e o Povo pelo 29 de outubro,
apertando-se as mãos num compromisso de
fidelidade democrática, sentimo-nos perfeitamente
bem, rigorosamente bem em lhes dar todo o nosso
apoio e em participar da alegria geral de nossa terra.
Não se trata de manifestação extemporânea,
inoportuna. Enquanto existir ou puder existir no Brasil
algum saudosista do regime de fôrça, alguém
enamorado do eito, algum nostálgico da senzala ou
candidatos a feitores, enquanto alguém pregar
ou admitir a antidemocracia, enquanto se assoalhar
a
necessidade
de
golpes
para
evitar
o
livre
desenvolvimento
das
instituições
democráticas, enquanto houver quem tema
os movimentos eleitorais livres, devem os
cidadãos, deve o povo comemorar esta da-

ta, que marcou o fim de um sistema condenado, que
fincou o último ponto de um regime não
correspondente às nossas necessidades nem aos
nossos ideais.
Nesta data, que vale por uma aurora,
iluminando o ambiente brasileiro e neste momento
em que o Govêrno e povo querem a lei, é bem
oportuno repetir essas verdades, é mesmo
necessário afirmarmos que estaremos sempre na
estacada, na defesa dos princípios democráticos,
proclamando que muitos 29 de outubro se
repetirão com o apoio dos nossos valorosos homens
de armas se outros 10 de novembro também
ameaçarem a integridade e os direitos da nossa
gente.
É preciso que nos afervoremos cada vez mais
nesse ideal. É preciso manifestarmos às Fôrças
Armadas a nossa confiança e a nossa certeza de
que elas serão sempre inimigas de quem fôr inimigo
da lei, assestarão os seus instrumentos de combate
contra as insurpações, contra os regimes pessoais
"habitat" magnífico das ambições e das imoralidades.
Digamo-lhes da nossa convicção em face do seu
passado e da dignidade dos seus chefes, entre os
quais o Presidente da República, de que elas nunca
desertarão o pôsto ocupado e integrando-a sempre
com os ideais do povo e declarando que o sangue
dos seus soldados, as balas de seus fuzis ou dos
seus canhões, as bombas das suas aeronaves, os
torpedos dos seus navios, estarão constantemente à
disposição dêsse mesmo povo, para lhe defender a
liberdade, para lhe apadrinhar os direitos, para
garantir o sistema democrático, sem os quais não é
sequer agradável o viver. Restaurada, assim, a lei,
reentronizados os direitos cíviços da nossa gente,
com o auxílio de militares eminentes e honrados
podemos estreitar-nos num grande abraço. Não
discutamos os homens passados. Mau é apenas o
que persistir no êrro.
Sr. Presidente, são estas, as afirmações que
faz a União Democrática Nacional, neste instante –
afirmações de fidelidade aos ideais descritos e de
confiança absoluta em que todo o Brasil se unirá
sempre conosco, embora não no nosso Partido para
salvaguardar os princípios substanciais que a
palavra apostólica do Tenente-Brigadeiro Eduardo
Gomes espalhou por todo o país, naquêle
ano notável e glorioso de 1945. (Muito bem;
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muito bem Palmas. O orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. ATILIO VIVACQUA (*): – Sr.
Presidente, o Senado ouviu a notável oração do
eminente Senador José Américo...
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Muito obrigado a V.
Ex.ª.
O SR. ATILIO VIVACQUA: – ... e os brilhantes
discursos proferidos pelos ilustres Senadores Ivo
d'Aquino e Ferreira de Souza sôbre o 29 de outubro.
Ontem, tive oportunidade de exprimir o
pensamento do meu Partido e a interpretação cívica
que imprime ao acontecimento.
Neste instante não me cabe, assim,
responsabilidade de seguir com a palavra a tão
insignes intérpretes do país (não apoiados) e do
espírito orientador da moção que vai ser votada.
Venho apenas reafirmar, em nome do Partido
Republicano, a expressão de sua fidelidade ao
regime
democrático
que
implantamos
em
decorrência do evento a cuja comemoração se visa
fidelidade que saberemos manter não só na
proclamação dos principios, mas na prática,
colaborando para que as instituições democráticas
brasileiras constituam, no mundo moderno, exemplo
e fundamento da civilização que se deve basear na
ordem jurídico-constitucional.
Eram estas as palavras, Sr. Presidente, que,
em nome do Partido Republicano, me cabia
pronunciar, exprimindo sua inteira solidariedade a
moção a ser submetida a votação. (Muito bem; muito
bem.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Sr. Presidente,
ao manifestar o voto favorável do meu Partido a
moção congratulatória com o Govêrno, o povo e as
Fôrças Armadas, pelo transcurso da data de 29 de
outubro, tecerei considerações sôbre o discurso
pronunciado, ontem nesta Casa, pelo eminente
colega Senador Ernesto Dornelles. Ofereci logo
contestação a certo trecho do discurso de S. Ex.ª em
que, partindo de premissa falsa, fatalmente haveria
de chegar a conclusão também falsa no que se
referisse a Sua Ex.ª o Sr. Presidente Eurico Gaspar
Dutra. Declarei, naquela ocasião, que
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

o Sr. General Eurico Gaspar Dutra não fugia à
responsabilidade de sua participação no golpe de 10
de novembro.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Mas eu
não disse que o presidente Eurico Dutra fugiu a essa
responsabilidade.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Esclareço a V.
Ex.ª. Fiz essa afirmação – porque V. Ex.ª
transcrevendo,
no
seu
magistral
discurso,
declarações do Sr. Presidente Dutra, pareceu, a nós
outros que se quisesse fazer supor que o General
Dutra teria fugido à responsabilidade de seus atos.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Expliquei
que meu intuito era mostrar a injustiça dos que só
atacam o Senhor Getúlio Vargas, isentando os
demais de qualquer responsabilidade. Não afirmei,
absolutamente, quando fiz meu discurso, que êles
negavam sua responsabilidade na implantação do
Estado Novo; referi-me aos que só atacavam uma
pessoa, isentando as demais de responsabilidade.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Posso afirmar
mais a V. Ex.ª que, ao prestar aquelas declarações,
não as fazia autorizado pelo Sr. Presidente Eurico
Gaspar Dutra. Agora venho dizer a V. Ex.ª que o
Senhor Presidente da República me autorizou a
declarar que não fugiria à responsabilidade de todos
os atos de sua vida pública e militar.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Aliás, não
é só o General Dutra que não foge à
responsabilidade de seus atos. Qualquer cidadão
digno tem igual procedimento. S. Ex.ª, o Sr.
Presidente da República, não é exceção na vida
nacional.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Quem estava
em causa era a pessoa do Sr. Presidente Eurico
Dutra e V. Ex.ª não citou outros nomes.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Aliás, o
chefe da política nacional é responsável por essa
política. Fazer restrições, objeções ao Presidente da
República não é ser contra o regime democrático,
nem contra o instituído a 18 de setembro. Se
S. Ex.ª é verdadeiramente um democrata,
deve aceitar as críticas ao seu govêrno. Quem
diverge e não interpreta os atos de S. Ex.ª como
quer S. Ex.ª, está dentro de legítimo regime
democrático.
O SR. VICTORINO FREIRE: Parece
que
V.
Ex.ª
não
compreendeu
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minha afirmação. Disse que o Senhor Presidente
Dutra não foge à responsabilidade que teve no golpe
de 10 de novembro.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Ninguém
disse o contrário.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Direi mais que
eu também colaborei no Estado Novo, muito embora
...
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Ninguém
desconhece isso.
O SR. VICTORINO FREIRE: – ... como
simples oficial de gabinete do Ministro da Viação. E
não me penitencio de haver colaborado porque
cumpri os deveres de meu cargo, com lealdade, com
exação e com honra. Posso ainda afirmar a V. Ex.ª
que, se necessitasse de companheiros mais
brilhantes e mais dignos do que eu e que depois
foram partidários exaltados do eminente Brigadeiro
Eduardo Gomes, poderia citar a V. Ex.ª figuras como
as do General Cordeiro de Farias, Coronel Nelson de
Meneses, o General Etchgoyen – pessoas que
dignificam a classe e que colaboraram no Estado
Novo também com exação e honra.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Nem êles o
poderiam negar, se um foi chefe de polícia e outro
interventor no Estado do Rio Grande do Sul.
O SR. VICTORINO FREIRE: – A afirmativa de
V. Ex.ª de que o Sr. Presidente da República quer
enfraquecer o Partido que o elegeu – repito –
constitui grande injustiça.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Peço
licença para afirmar que, apesar dessa
declaração, continuo firmemente convencido de
que a orientação política do General Dutra
resultou no enfraquecimento dos partidos
nacionais no Brasil.
O SR. VICTORINO FREIRE: – É um juízo
de V. Ex.ª.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Que
tenho o direito de fazer.
O
SR.
VICTORINO
FREIRE:
–
Perfeitamente. Aliás, nunca censuraria a atitude
de V. Ex.ª, votando contra o feriado de 29 de
outubro, por achar nas suas observações e no
seu amplo juízo que essa comemoração era uma
afronta ao Sr. Senador Getúlio Vargas.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Aliás,
é extraordinário que, sòmente depois de
três anos do ocorrido, se venha fazer o
feriado.
Se
ao
menos
fosse
um
fe-

riado permanente, ainda se justificaria, mas um
feriado só êste ano? Por que?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Para
demonstrar minha isenção no julgamento do critério
de V. Ex.ª e de sua sinceridade, declaro que, se
outra fôsse a atitude de V. Ex.ª, essa não seria
correta.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Muito
obrigado.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª,
entregue aos deveres de sua nobre profissão, foi de
lá retirado pelo eminente Sr. Getúlio Vargas para o
govêrno do Rio Grande do Sul.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Aceitei a
interventoria espontâneamente, porque quis, sem
condições ideológicas e sem juramento de espécie
alguma.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª não
seria forçado.
O SR ERNESTO DORNELLES: – A única
responsabilidade de ser interventor no Rio Grande
do Sul é minha, exclusivamente minha, e, por isso,
tenho de assumir a responsabilidade dêste meu ato.
Não posso fugir dele para deixar que seja
únicamente atacado pela implantação do regime do
Estado Novo o Sr. Getúlio Vargas.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Perfeitamente.
Estou de pleno acôrdo com V. Ex.ª nessa parte.
Sr. Presidente, continuo a contestar a
afirmativa do Senador Ernesto Dornelles, por julgá-la
injusta. É meu juízo e tenho também o direito de
expendê-lo; nego que o Senhor Presidente Eurico
Dutra premedite ou tenha premeditado, algum dia,
depois de estar na presidência, o enfraquecimento
de A ou B em detrimento de terceiros.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Se não
premeditou pessoalmente eu o responsabilizo como
Chefe da política nacional. Aliás, é sabido que as
dissidências partidárias geralmente não rompem com
o govêrno federal.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Pelo acôrdo
inter-partidário, o partido de V. Ex.ª deu apóio à UDN
e não ao P.R. O Sr. Presidente da República não
forçou êsse acôrdo e êle foi celebrado no alto sentido
de facilitar as medidas de administração pública ao
govêrno.
O
SR.
ERNESTO
DORNELLES:
–
Peço licença a V. Ex.ª para declarar que
eu era francamente favorável e êsse acôrdo.
Minha
objeção
era
quanto
ao
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fato de não respeitar o acôrdo a estrutura dos
grandes partidos, de modo a haver enfraquecimento
de alguns e prestígio das dissidências.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite-me V.
Ex.ª solicitar um esclarecimento? O acôrdo
interpartidário foi feito pelas altas direções dos
partidos nacionais ou à sua revelia?
O SR ERNESTO DORNELLES: – Eu não
queria referir casos particulares. Mas não foi o
Ministro de Justiça, antes da convenção de seu
partido, lançar sua própria candidatura a governador
do Estado de Minas Gerais? Como negar, pelo
menos, assentimento oficial à dissidência do partido
estadual?
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª sabe
que conheço muito pouco da política de Minas
Gerais.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Mas é um
caso concreto. Estava marcada uma convocação do
partido para escolher o candidato; no entretanto,
poucos dias antes, o Ministro da Justiça com a
responsabilidade de seu cargo, foi ao Estado de
Minas Gerais e, às vésperas da convenção, lançou
sua própria candidatura a governador do Estado.
Teria ido lá sem consentimento ou sem participar sua
decisão ao Sr. Presidente da República? Ninguém
tem razão para acreditar que assim tivesse
procedido.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª sabe
que o Ministro da Justiça logo depois deixou a pasta.
E, para se conseguir uma conciliação, – posso
afirmar a V. Ex.ª foi necessária a autoridade do Sr.
Presidente da República.
O SR. MELLO VIANNA: – Peço permissão
para corrigir um equívoco em que está incorrendo
meu prezado amigo e eminente Senador Ernesto
Dornelles. O Sr. Carlos Luz não foi a Minas para
lançar sua candidatura, como Ministro da Justiça,
estando marcada qualquer convocação. O Senhor
Carlos Luz é um mineiro como muitos, homem de
grandes serviços prestados, e que tem direito, como
qualquer outro mineiro, à alta investidura de
presidente do Estado.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Isso eu
reconheço perfeitamente.
O SR. MELLO VIANNA: – Porém, com
a minha responsabilidade de político que tem
alguém atraz de si, adotei essa candidatura, que
chegou a ser vitoriosa na maior parte do Diretório

do Partido Social Democrático, o que posso provar
facilmente pois tenho em meu poder as procurações
de quase dois têrços dêsse Diretório para lançar a
referida candidatura. Como não desejava no entanto,
que Minas se precipitasse numa divergência,
procurei, por todos os meios, ver se chegava a um
entendimento, porque havia outro candidato, também
amigo meu, e que, como o Sr. Carlos Luz merecia a
alta investidura. Chegamos assim, ao entendimento
de lançar o nome do Sr. Wenceslau Braz, que já não
tinha querido se candidatar à presidência da
República, e que aceitava a indicação do seu
nome para a presidência do Estado para salvar
Minas de uma dessidência. Mas, repito, o Sr. Carlos
Luz não foi a Minas para lançar sua candidatura,
porque isso eu já havia feito, no comício de
Leopoldina.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Permita-me
V. Ex.ª uma pergunta: Quando V. Ex.ª foi a
Minas, para lançar a candidatura do Sr. Carlos
Luz, o Sr. Presidente da República teve,
ou não, conhecimento da atitude de Vossa
Excelência?
O SR MELLO VIANNA: – Soube.
De fato dei-lhe ciência, mas me assistia o direito de
lançar qualquer candidatura, antes da convenção.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Está V. Ex.ª
lançando sôbre o Senhor Presidente da República a
culpa da dissidência em Minas Gerais?
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Estou
falando, simplesmente, sôbre uma candidatura
lançada, quando já marcada uma convenção.
O SR. MELLO VIANNA – Não estava
marcada qualquer convenção: Depois, porém, houve
de fato, uma convenção mas para lançar a
candidatura do Sr. Wenceslau Braz.
O SR ERNESTO DORNELLES: – Essa
candidatura foi lançada ao Partido? Se foi, quem a
apresentou?
O SR. MELO VIANA: – Quem lançou a
candidatura fomos todos nós da Comissão Diretora.
0 SR. ERNESTO DORNELLES: – Antes da
Convocação?
O SR. MELLO VIANNA: – Antes da
Convenção.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Renovo
a V. Ex.ª a pergunta que fiz sôbre se culpa
o Sr. Presidente da República de estabelecer
dissidência em Minas Gerais. Sôbre êsse fato,
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aliás, devo um esclarecimento ao eminente Senador
Dornelles. S. Ex.ª argumenta de boa fé, segundo
creio.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Interpreto
os acontecimentos políticos e, assim procedendo,
nunca poderia acreditar que o Sr. Ministro da Justiça
lançasse sua candidatura ao govêrno de Minas sem
prévio conhecimento do Sr. Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Pondero aos Senhores Senadores que
não devem afastar-se do assunto que levou à tribuna
o nobre orador.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Perdôe-me V.
Ex.ª Sr. Presidente, mas, de qualquer modo,
estamos falando sôbre o 29 de outubro, e desejo,
nesta oportunidade, prestar um esclarecimento ao
eminente Senador Ernesto Dornelles, esclarecimento
que o debate comporta perfeitamente.
Quando o eminente Senador Mello Vianna
lançou, em Minas, a candidatura do Sr. Carlos Luz
ao govêrno do Estado, o Sr. Presidente da
República, procurando evitar a dissidência, que se
desenhava, apelou para os Sr. Arthur Bernardes e
Mello Vianna, a-fim-de que procurassem um
candidato de conciliação. Êsse candidato foi o Sr.
Wenceslau Braz.
Então, conformou-se o Sr. Presidente da
República com a decisão dos Diretórios de Minas
Gerais, deixando mesmos a procura da conciliação.
Quando o Sr. Presidente da República
interferiu foi objetivando a união dos partidos.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Poderá V.
Ex.ª prestar-me mais um esclarecimento, decorrente
dos debates travado na Câmara dos Deputados?
Nessa articulação para candidatura do Sr.
Wenceslau Braz, segundo me informaram deputados
daquela Casa, os representantes udenistas de Minas
Gerais reclamaram que não foram ouvidos porque
tinham sido excluídos da Convenção. O Sr. Milton
Campos teve que lançar a sua candidatura como se
fôsse para a derrota, porque ficou isolado. Na
Câmara houve, até recriminação por não terem sido
ouvidos êsses deputados.
Acontecimentos
posteriores
levaram
a
candidatura Milton Campos à vitória.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Perfeitamente. E
V. Ex.ª deve saber que, lançada a candidatura Wences-

lau Braz, antes da de Milton Campos, ela sofreu os
mais tremendos ataques da U.D.N.
Depois, aos poucos, foi se afastando a
candidatura do Sr. Wenceslau Braz e se firmando a
do Sr. Milton Campos. O Sr. Presidente da República
fez tudo para que eu não saísse do P.S.D. do
Maranhão, mas, eu não podia deixar de sair, embora
numa convenção de diretórios, eu tivesse 64 votos e,
contra, 3. O Sr. Clodomir Carfdoso queria
massacrar-me e, sendo assim, deixei o partido.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Ex.ª já era dono
do partido; podia ter ficado com o partido todo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – A verdade é
que fui vencedor na convenção nacional do P.S.D. O
Sr. Benedito Valadares foi chamado ao Palácio do
Catete para se encontrar uma fórmula de
conciliação. Convocou-se a Convenção de
Diretórios. O Sr. Presidente Nereu Ramos conhece
bem os fatos: 64 diretórios ficaram comigo e 3 com
os meus adversários.
Pois bem: 3 valeram mais que 64 porque, pelo
Estatuto do P.S.D., a maioria não valia coisa alguma.
E assim ficou a Comissão Executiva dividida meio a
meio e eu, então, procurei outro rumo, para não ser
esmagado.
Diante disso demonstro que o Sr. Presidente
Eurico Dutra jamais teve o intuito de enfraquecer e
dividir o Partido Social Democrático ou a União
Democrática Nacional.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – V. Ex.ª dá
licença para mais um aparte? (Assentimento do
orador). Respeitando, aliás, a orientação política de
V. Ex.ª – porque no Maranhão não tenho restrições a
fazer – soube que, quando vão ao Catete
representantes que mudaram de partido são ali
felicitados pelo Presidente da República.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª não tem
razão, pois vários deputados do P.S.D. têm se
abrigado no meu partido, e, no entanto, continuam
apoiando o Sr. Presidente da República. No meu
Estado nada tem sofrido o P.S.D. apesar desses
elementos terem vindo para o meu Partido. Ainda
mais, o Partido Social Democrático não tem sofrido
pressão do Presidente da República, nem jamais S.
Ex.ª chamou alguem para ingressar no meu Partido.
O
SR.
ERNESTO
DORNELLES:
–
Li nos jornais que, certa vez, o Sr. Presi-
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dente da República havia felicitado deputados por
entrarem para o Partido de V. Ex.ª, por ser um
partido que nunca falharia ao Presidente da
República.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª pensa
que o Sr. Presidente da República devia mandar que
saissem do meu partido e ficassem na dissidência?
O SR. ERNESTO DORNELLES: – A alegação
era ser um partido que nunca falharia.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Se um dia os
outros falhassem, mostraria que eu não falharia.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Seria um
gesto nobre de V. Ex.ª. Portanto, V. Ex.ª não pode
extranhar minha atitude em não renegar meu
passado.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Perfeitamente.
Até exaltei a nobreza de atitude de V. Ex.ª,
considerando que não seria correto da parte do
nobre aparteante outra atitude. V. Ex.ª tem sua
opinião, que eu respeito, e eu tenho a minha
formação.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Não dou o
direito de quem quer que seja duvidar da minha
interpretação dizendo que é falsa ...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Considero-a
errada.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – ... porque
a verdade não é propriedade de V. Ex.ª.
O SR. VICTORINO FREIRE: – É o meu juízo.
Disse que V. Ex.ª estava partindo de premissa falsa,
e, nisso, não vai nenhum menosprezo à palavra e à
opinião de V. Ex.ª.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – É um
direito de V. Ex.ª assim considerar.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Desejava,
apenas, dar um esclarecimento, que V. Ex.ª aceitaria
ou não.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Retruquei
porque V. Ex.ª disse que era falsa a minha
interpretação.
Não havia afirmativa absoluta. Por isso
provoquei o debate intervindo até na política mineira
e atingindo, muito a contra gôsto um grande amigo.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Apesar de V.
Ex.ª ser do Sul, aceito com prazer a interferência do
nobre colega em relação à política do Maranhão.
Aliás, o que declarei falsa foi a premissa
levantada por V. Ex.ª.

O SR. ERNESTO DORNELIES: – Na opinião
de V. Ex.ª.
SR.
VICTORINO
FREIRE:
–
Não
acredito esteja o nobre colega falseando a
verdade. V. Ex.ª há de se lembrar que, conforme
acentuei,
não
considerava
implicar
sua
afirmativa em má fé; reconheci que argumentava
sinceramente.
SR. ERNESTO DORNELLES: – Sinceramente
convencido.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Sinceramente
convencido, e, eu convicto do contrário.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – É direito V.
Ex.ª.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Fí-lo como
homenagem ao critério e ao espírito de justiça, do
ilustre colega. Meu intuito não foi outro, pois nem V.
Ex.ª virá para o meu partido e nem eu irei para o de
Vossa Excelência.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Está claro.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Sr.
Presidente, sabe V. Ex.ª que, como homem
disciplinado, atendo invariavelmente às sábias
observações da Mesa e respeito a autoridade de V.
Ex.ª.
Já tomei à Casa muito tempo, entrando na
política mineira e na do Maranhão, que nada têm a
ver com a moção em debate.
Meu partido dá, entusiásticamente, seu voto
favorável ao requerimento, porque, a 29 de outubro,
as Fôrças Armadas cumpriam patrioticamente seu
dever, evitando dias sombrios, em conseqüência da
exacerbação de ânimos reinante no país. (Muito
bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. EUCLYDES VIEIRA: – Senhor
Presidente, com espírito de concórdia e sem
qualquer paixão política, nós, do Partido
Social Progressista, subscrevemos a moção em
debate.
Fizêmo-lo, por duas razões: primeiro, porque
não podíamos deixar de prestar homenagem às
Fôrças Armadas que, com tão elevado espírito
patriótico, tiveram atitude para atender ao teor da
moção, principalmente, agora depois de esclarecido
pela lúcida inteligência do nobre líder da maioria,
Senador Ivo d'Aquino.
O SR. IVO D'AQUINO: – Obrigado a V. Ex.ª.
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O SR. EUCLYDES VIEIRA: – É certo que
prestamos serviços à Pátria no período do Estado
Novo; o Chefe do nosso partido na interventoria de
São Paulo e eu, modestamente, por duas vezes, no
setor de Campinas. E, com desvanecimento, posso
afirmar que a colaboração então prestada me
possibilitou a elevada votação que me trouxe ao
Senado da República. Sempre agi de acôrdo com a
minha consciência e guiado pelo meu espírito
patriótico. Nada tenho de que me arrepender, pois o
passado só me honra.
Assinando a moção, fizêmo-lo com a máxima
sinceridade e, obedecendo ao mesmo sentimento
damos nosso voto favorável à sua aprovação. (Muito
bem; muito bem);
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Sr.
Presidente desejo apenas reafirmar o que disse
ôntem em meu discurso.
Não tenho qualquer restrição a fazer à atitude
das Fôrças Armadas no golpe de 29 de outubro e,
principalmente, à orientação que lhes deu o
eminente General Góes Monteiro. Delas advieram
resultados benéficos para a Nação.
Divirjo unicamente do sentido político que se
pretende emprestar a comemoração, sem que deixe
de respeitar o pensamento de outros representantes
que se manifestaram sôbre o assunto. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Se mais nenhum
Senador deseja usar da palavra, encerro a
discussão. (Pausa).
Em votação. Os Srs. que aprovam o
requerimento
queiram
permanecer
sentados.
(Pausa).
É aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 169, de 1948
Requeremos que conste de ata um voto de
congratulações com o Govêrno, o Povo e as Fôrças
Armadas do Brasil, pela passagem da data de 29 de
outubro, que, marcando o inicio de uma nova fase na vida
política brasileira, possibilitou a imediata manifestação em
pleito livre de tôdas as correntes de opinião e reconduzir,
assim, a Nação à legalidade constitucional.
Sala das Sessões, em 27 de outubro
de
1948,
–
Ivo
d'Aquino.
–
Ferreira

de Souza. – José Américo. – Arthur Santos. –
Victorino Freire. – Attilio Vivacqua. – Filinto Müller. –
Lucio Corrêa. – Vergniaud Wanderley. – Olavo
Oliveira. – Waldemar Pedrosa. – Hamilton Nogueira.
– Alvaro Adolpho. – Henrique de Novaes. –
Augusto Meira. – Andrade Ramos. – Levindo
Coelho. – Georgino Avelino. – Rodolpho Miranda. –
Pinto Aleixo. – Camilo Mento. – Euclydes
Vieira.
–
Alfredo
Neves.
–
Vespasiano
Martins.
–
Adalberto Ribeiro.
–
Joaquim
Pires. – Dario Cardoso. – Sá Tinoco. – Santos
Neves.
Continuação da discussão única do Projeto de
Lei da Câmara nº 189, de 1948, que isenta de
direitos de importação 1.500.000 sacas de juta,
importadas pela firma Basilio A. Bica. (Com
Pareceres ns. 964, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
contrário ao mérito, com voto em separado do Sr.
Lucio Corrêa, 965, da Comissão de Finanças,
contrário, com voto em separado do Senhor
Rodolpho Miranda; e 1.198, da Comissão de
Agricultura, Indústria e Comércio, favorável, com
substitutivo).
O SR. ARTHUR SANTOS: – Senhor
Presidente,
eu
desejo
apenas
dar
um
pequeno esclarecimento à Casa. Figura no
avulso do projeto em discussão, ter sido eu
seu relator na Comissão de Constituição e
Justiça, quando, no entanto, o mesmo foi ali
relatado pelo nobre Senador Lúcio Correa,
que se manifestou pela constitucionalidade da
proposição.
A Comissão houve por bem aprovar o parecer
do ilustre colega, no sentido da constitucionalidade,
acrescentando, apenas e daí a redação de que fui
encarregado, no momento que divergia no mérito,
em virtude da situação de desigualdade consagrada
pelo projeto, que isenta de direitos de importação
1.500.000 sacas usadas de juta de retôrno ao Brasil
e consignadas a determinada firma do Estado do Rio
Grande do Sul.
Esta a explicação que desejo dar, a fim de
demonstrar porque o parecer da Comissão não
foi unânime não ter sido eu o relator naquêle
órgão, onde apresentei declaração de voto, na
qual opinava pela inconstitucionalidade do
projeto. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
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O SR. LUCIO CORREA (*): – Sr. Presidente,
efetivamente fui relator do projeto em debate na
Comissão de Constituição e Justiça, onde opinei pela
sua
constitucionalidade,
recusando,
porém,
manifestar-me sôbre o mérito, Fui, portanto vencido.
Não houve, de minha parte, voto em separado,
porque, quando votei me limitei a acrescentar: "Lucio
Corrêa, pela constitucionalidade do projeto".
Quanto ao mérito, entendia competir à
Comissão de Finanças sua apreciação, de vez que o
projeto lhe foi distribuído.
Não emiti qualquer outro pronunciamento. Fui
mesmo um pouco rebelde ante o Regimento,
porquanto, vencido na preliminar, não me pronunciei
sôbre o mérito. Nêste sentido o nobre Senador
Arthur Santos se encarregou de relatar, segundo
penso, o vencido. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. ANDRADE RAMOS (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, o projeto
em debate é realmente de grande importância no
que respeita aos interêsses do pais. Não
estivessemos num ambiente saturado de episódios
políticos e de tantas emoções partidárias, de certo
tomaria mais tempo ao Senado para me pronunciar
contra o projeto, que concede favores a particulares,
em detrimento da nossa economia.
Sr. Presidente, essas questões de importação,
de exportação, de prioridades, de cambiais e de
isenção de direito, enfim, tudo que diz respeito ao
nosso comércio exterior, estão tôdas entrelaçadas.
Se não nos mantivermos dentro de uma certa diretriz
sacrificaremos princípios e muitas vêzes o interesse
da União com o desfalque de suas rendas.
Estamos, Sr. Presidente, num regime de
licença prévia.
Em 6 de outubro, apresentei ao Senado,
justificando-o em longo discurso, um projeto de lei
dispondo sôbre o comércio com o exterior, licença
prévia para importação e exportação, operações e
prioridades de câmbio e dando outras providências.
Procurei colocar o comércio de importação e
exportação dentro de uma regra, que seria a de
incentivarmos nossa produção e protegermos e
desenvolvermos aquilo que possuímos, sem facilitar,
por outro lado, a entrada
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador

de produtos que vinham prejudicar as indústrias já
instaladas no país e as matérias primas de que
podemos dispor.
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
No particular da matéria em discussão, existem
fábricas no Brasil, cuja produção não encontra
compradores.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Agradeço o
aparte de V. Exª . É certo: temos nada menos de 35
fábricas instaladas, em plena produção.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Estou de
inteiro acôrdo com V. Ex.ª. Se o projeto fôr aprovado,
prejudicaremos seriamente a indústria nacional de
fibras.
O SR. ANDRADE RAMOS: – O Senado
certamente não o aprovará.
O
SR.
HAMILTON
NOGUEIRA:
–
Tive oportunidade de examinar a estatística
de uma fábrica de sacaria no Rio de Janeiro e
verifiquei
que,
das
fibras
empregadas,
61% são nacionais. E há estoques em tôdas as
fábricas. Assim, concordo plenamente com
V. Ex.ª em que o projeto é prejudicial à nossa
indústria.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Obrigado pelo
esclarecimento de Vossa Excelência.
O projeto que apresentei encontra-se, neste
instante, em trânsito pela Comisão de Constituição e
Justiça que vai manifestar-se sôbre a sua
constitucionalidade.
Prevaleço-me
desta
oportunidade para pedir ao nobre relator, meu
prezado amigo Senador Vergniaud Wanderley,
manifestar-se sôbre a sua constitucionalidade com a
maior brevidade possível.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY: – Falo-ei
na próxima semana.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Estamos
cometendo erros graves em matéria de importação,
porque a licença prévia está abolida para muitos
produtos que podemos e devemos produzir.
Vou dar um exemplo. Ainda anteontem os
jornais publicavam a seguinte noticia:
"De Gotemburgo, deu entrada ontem na
Guanabara o navio sueco "Venezuela", com sete
passageiros para esta capital e 13 em trânsito para
Santos. Entre a carga para o Brasil, destacam-se
(ouça bem o Senado) 12.000 toneladas de
batatas provenientes da Holanda e destinadas a
Santos".
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Ora, Sr. presidente, esta importação sem
licença – porque a lei em vigor assim o permite – é
um golpe contra uma agricultura fácil, existente no
Brasil e, mais ainda, contra o Estado de S. Paulo. A
batata da Holanda é vendida aqui, dizem, por menos
um cruzeiro ou cruzeiro e meio que a nossa.
Pois afirmo ao Senado – e o Senado,
certamente, estará de acordo comigo – que seria
preferível pagarmos essa diferença a matarmos essa
agricultura que sempre existiu no Brasil, e, mais do
que isso, nos sujeitarmos a um verdadeiro dumping
de artigos de alimentação que não podemos e não
devemos continuar a importar.
O SR. FRANCISCO GALIOTLI: – Houve
momento em que a batata produzida não era
suficiente para atender ao consumo interno. Foi essa
circunstância que provocou a importação do produto.
O povo com fome grita ...
O SR. ANDRADE RAMOS: – Posso garantir a
V. Ex.ª que a entrada de artigos que podemos e
devemos produzir só contribuirá para desanimar os
produtores e, por fim, trará a fome que V. Ex.ª tanto
receia e quer evitar.
Passando, Sr. Presidente, à isenção de
direitos, assunto do projeto em debate, há umas
tantas coisas para as quais devemos atentar com o
fim de negarmos essa isenção.
O
SR.
FRANCISCO
GALLOTTI:
–
Perfeitamente, estou de acôrdo com V. Ex.ª.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Não é só a juta
indiana que é importada, livre de direitos, para as
fábricas.
O SR. ERNESTO DORNELLES: – Há coisa
pior. Por falta de divisas tivemos de trocar arroz por
milhares de toneladas de juta, sôbre as quais, depois
de entregues às fábricas, estas tiveram de pagar
impôsto de importação. Agora, a importação de
sacas manipuladas, livre de direito, conforme
determina o projeto em discussão, fará com que as
fábricas fiquem com excesso de estoque de matéria
prima, sem utilização.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Perfeitamente,
estou de acôrdo com V. Ex.ª e agradeço o aparte.
Mas, voltando à matéria com que estou ocupando a
atenção do Senado direi que a isenção de direitos é,
neste caso, absolutamente incabível, não só pela
existência, no país, dessa indústria – trinta e cinco
fábricas funcionando no Rio Grande do Sul e duas a

se instalarem – como porque há estoque de juta
indiana para 18 meses. Sinto não estar ao meu lado
o nobre Senador por Pernambuco, Senhor Novais
Filho, de quem sinto saudades, porque certamente
S. Ex.ª nos lembraria o cultivo do caroá, outra fibra
nacional cuja indústria está sendo desenvolvida no
país.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – V. Ex.ª dá licença
para um aparte? (Assentimento do orador). No
Estado do Pará, está-se procurando incentivar o
cultivo da juta, embora com grandes sacrifícios, pois
o clima ali é rigoroso e vidente, como V. Ex.ª sabe.
Ora, deixar a juta estrangeira entrar no país sem
pagar impostos seria agora, verdadeira calamidade.
Vossa Ex.ª tem tôda a razão e por isso me oponho a
êsse projeto.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito obrigado
pelo aparte de V. Ex.ª.
E não se trata aqui apenas da matéria-prima.
Trata-se também de restringir a mão-de-obra
prejudicando os operários nacionais.
O SR. ROBERTO GLASSER: – permita V.
Ex.ª um aparte. Estabeleceríamos, assim, uma
concorrência desleal, com sérios embaraços criados
àqueles que pagam os impostos.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª tem
razão. É certo, Sr. Presidente, que me tenho
manifestado algumas vêzes a favor de isenções de
direitos para serviços públicos. É provável que não
mude essa orientação. Tenho, igualmente, votado,
favoràvelmente, isenção de direitos para pequenos
objetos de arte, coisa pouco valiosa.
O fato, porém, é que não posso deixar de
patentear ao Senado que a nossa Receita não
cresce nas proporções que desejaríamos, nem de
acôrdo com os elementos da previsão orçamentária.
Temos já em mãos dados sôbre as rendas de
10 meses, no total de dez bilhões, novecentos e
noventa milhões e setecentos e quarenta mil
cruzeiros. Isto corresponde à média mensal de um
bilhão e noventa e nove milhões de cruzeiros. Ora,
sabe o Senado que votamos um orçamento de
Receita de quatorze bilhões e meio de cruzeiros.
O honrado Sr. Ministro da Fazenda, sob
a inspiração vigilante do eminente Sr. Presidente
da República, procura executar o Orçamento
com precaução e critério, de sorte que há
uma
despesa
paga,
nestes
9
meses,
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de nove bilhões, novecentos e vinte e cinco milhões
e duzentos e cinqüenta e um mil cruzeiros. Tudo
parece indicar que estamos em um momento de
euforia de saldo mas, infelizmente, não é tanto
assim. Além das despesas mensais das diversas
Repartições do Govêrno e dos vários Ministérios, há
outras que constituem a dívida flutuante, como por
exemplo, as dívidas decorrentes das nossas letras
de exportação, os vinte por cento que pagamos em
letras do Tesouro. Ora, só estas letras do Tesouro
representavam, no primeiro semestre um bilhão e
duzentos e sessenta e sete milhões de cruzeiros.
Atendendo a estas ligeiras considerações, Sr.
Presidente, acredito que o Senado não terá dúvida
em rejeitar o Projeto vindo da Câmara dos
Deputados, não somente por contrario aos interêsses
da nossa produção de matérias-primas, como
também aos interêsses da indústria que já temos
instaladas. E finalmente, porque vem afetar até certo
ponto, a renda da União. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
O SR. SALGADO FILHO (*): – Sr. Presidente,
relator, que fui e voto vencedor na Comissão de
Finanças, compete-me, entretanto, dizer algumas
palavras se bem considere êsse voto já
perfeitamente justificado pela brilhante oração, que
acaba de proferir o ilustre Senador pelo Distrito
Federal, Sr. Andrade Ramos.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito obrigado
a V. Exª.
O SR. SALGADO FILHO: – Em verdade,
essa isenção é altamente prejudicial não só à
indústria, como à lavoura. A indústria de sacaria,
com 33 fábricas, já sem meios de colocação para os
seus produtos, teria o trabalho interrompido e
conseqüentemente, os seus operários prejudicados.
Dessas 33 fábricas, 4 estão localizadas no Rio
Grande do Sul. Ocorre que essas, do meu Estado,
foram forçadas a adquirir a juta importada da India,
como pagamento do nosso arroz acrescendo que
a importação se realizou sem isenção de direitos.
Ficariam, portanto, essas fábricas, em situação
de constrangimento diante dêsses sacos velhos,
importados por uma firma que não é constituída
por lavradores e iria especular, sem pagar impostos
de importação. Isto com prejuízo para as fábricas,
sem vantagem alguma para os lavrado-

res que teriam de pagar o que a firma lhes
impusesse, talvez, com a diferença desses direitos
mas sem compensar, realmente, a lavoura
prejudicada.
Conforme nos declarou o ilustre Senador
Andrade Ramos, a cultura da juta, está sendo
fartamente, desenvolvida entre nós, especialmente
nos Estados do Amazonas e Pará.
O SR. ANDRADE RAMOS: – E um habitat
que deve ser aproveitado.
O SR. SALGADO FILHO: – A qualidade da
nossa juta é superior à produzida pela Mandchuria;
possui fibra muito mais longa e, portanto, muito
apropriada à indústria. É fácil de ver que esta
isenção, com o propósito de favorecer a lavoura de
cereais, prejudicaria, precisamente, a lavoura
intensificada das fibras em nosso pais, cujo
desenvolvimento, ao contrário, devemos encorajar
em bem da economia nacional.
A Federação das Indústrias do Rio Grande do
Sul, consultada por mim, respondeu:
"A
indústria
da
aniagem
estava
representada, no país, por trinta e três fábricas.
Esse número agora aumentado por mais duas neste
Estado, uma em Pôrto Alegre e a segunda no
município de Caí, além de outras em outros
Estados. Empregaram elas cêrca de vinte mil
operários.
As culturas de fibras nacionais, que
já contribuem com 40% para a indústria de aniagem
e que estão reclamando estímulo e proteção para
o seu desenvolvimento, seriam diretamente
atingidas pelas medidas em projeto. Estados como
o Amazonas e o Pará, que já produzem dez
mil toneladas de juta, por ano no valor de
noventa
milhões
de cruzeiros; o
Ceará,
Pernambuco, Espírito Santo e outros, produtores de
fibras teriam as bases de sua economia
inevitàvelmente abaladas.
"Por tudo isso é estranhável que houvesse
sido pleiteada aquela isenção que beneficiará os
importadores de sacaria em dois cruzeiros e
quarenta centavos que e a quanto montam os
direitos alfandegários".
Desenvolve o presidente a sua argumentação,
no sentido de impugnar a isenção, por prejudicial
não só a lavoura como à indústria.
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E, no fim, acrescenta:
"O Estado do Rio Grande do Sul, que
conta com cinco fábricas de fiação e tecelagem
de juta em plena atividade, três em Pôrto
Alegre, uma na cidade de Rio Grande e uma no
município de Caí, não poderia silenciar ante a
iníqua medida, que viria afetar em cheio a
estabilidade de sua indústria de sacos".
No mesmo sentido, registro o apêlo do
Legislativo Riograndense, por intermédio de seu
eminente
Presidente,
Deputado
Edgard
Schneider, no sentido da rejeição do projeto,
por
"não condizer com os legítimos interêsses
da economia nacional, matar o estímulo da
indústria e gerar o desalento aos produtos
brasileiros de juta e fibras similares".
Sr.
Presidente,
inúmeros
são
os
telegramas, a mim endereçados em que me
pedem a mais formal oposição ao projeto, que
beneficia exclusivamente determinada firma. A
sua aprovação feriria fundo não só a indústria
nacional, como os lavradores que se dedicam à
plantação desta fibra.
Sr. Presidente, muito acertado foi o
parecer da Comissão de Finanças: impugnou o
projeto, em defesa da economia nacional. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Se mais nenhum
Sr. Senador deseja usar da palavra, encerro a
discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
O SR. SALGADO FILHO (*) (Para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, a
argumentação que desenvolvi em relação ao
projeto aplica-se perfeitamente ao substutivo
Trás no bojo – data venia dos seus
subscritores...
O
SR. ANDRADE RAMOS: – A
argumentação de V. Ex.ª foi contra o mérito
do projeto. Atinge conseqüentemente, o
substutivo.
O SR. SALGADO FILHO: – ...os mesmos
inconvenientes,
os
mesmos
graves
inconvenientes.
O SR FERREIRA DE SOUZA: – Muito
bem.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: –
Perfeitamente.
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

O SR. SALGADO FILHO: – ...contidos na
proposição. Apenas os dissimula.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – V. Ex.ª tem tôda
a razão.
O SR. SALGADO FILHO: – minha
argumentação também defende o Estado do Pará.
O SR. SEVERIANO NUNES: – Igualmente o
Amazonas.
O SR. AUGUSTO MEIRA: – Defende os
interêsses do Brasil.
O SR. SALGADO FILHO: – Senhor
Presidente, as considerações que desenvolvi em
torno do projeto fi-las em defesa da lavoura e da
indústria brasileira (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o
substutivo da Comissão, que, na forma da
Regimento, tem preferência.
Os Srs. que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa).
É rejeitado o seguinte:
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DA CÂMARA
Nº 189, de 1948
"O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a
conceder isenção de direitos de importação para
1.500,000 (um milhão e quinhentos mil) sacas de juta,
usadas, de retorno ao Brasil, quando consignadas a
órgãos de classe agrícola dos Estados produtores ou
às Secretarias de Agricultura dos mesmos.
Parágrafo único – A importação a que se refere
êsse artigo vigorará pelo prazo de um ano, a contar
da data de sua publicação e será concedida a critério
do govêrno a um ou mais dos requerentes citados.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Em votação o projeto.
Os Srs. que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
É rejeitado o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 189, de 1948
Isenta re direitos de importação 1.500.000
sacas de juta, importadas pela firma Basílio A. Bica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado
a
conceder
insenção
de
direi-
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tos de importação para 1.500,00 (um milhão e
quinhentas mil) sacas de juta, usadas, de retorno ao
Brasil, consignadas à firma Basílio A. Bica,
estabelecida em Pôrto Alegre, no Estado do Rio
Grande do Sul.
Parágrafo único. A importação a que se refere
êste artigo deverá ser feita no prazo máximo de seis
(6) meses, contados da data da publicação desta
Lei.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Vai ser feita comunicação à Câmara dos
Deputados.
São sem debate aprovadas, e remetidas à
Comissão de Reração de Leis, as seguintes
proposições:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 31, de 1948
Aprova a decisão do Tribunal de Contas, que
negou registro à rescisão do contrato, firmado entre a
Divisão de Obras do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores e a firma Lauro Henrique & Cia., para
ampliação da "Casa Material Melo Matos".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovada a decisão do Tribunal de
Contas, de 8 de julho de 1947, que negou registro a
rescisão do contrato firmado a 23 de dezembro de
1944, entre a Divisão de Obras do Departamento de
Administração do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores e a firma Lauro Henrique & Cia., para
execução de obras de ampliação da "Casa Material
Melo Matos" considerado prorrogado por tempo
idêntico ao da paralisação dos serviços, o prazo
para conclusão das mesmas.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrária.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 33, de 1948
Mantém a decisão do Tribunal de Contas,
denegatória do registro da escritura de
desapropriação de terreno situado em "Parque
Olinda", no Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É mantida a decisão do Tribunal de
Contas denegatória do registro da escritura para
efetivação da desapropriação de terreno situado-

no lugar "Parque Olinda", nas adjacências da
Base Aérea de Fortaleza – Ceará, em que figuram
Maria Antonieta Mendes Machado, como
outorgante vendedora e a União, como outorgada
compradora.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Discussão única do Projeto de Lei da
Câmara nº 351, de 1948, que concede isenção de
direitos de importação e demais taxas aduaneiras
para medicamento destinado à Fundação
Benjamim Guimarães. (Pareceres favoráveis, sob
ns. 1.194 e 1.105, respectivamente, das Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças, o 1º com
emenda) .
(Pausa).
Ao art. 1º: Suprima-se a ex-Comissão de
Constituição que deve ser votada, em primeiro
lugar.
Os Srs. que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa).
É aprovada a seguinte:
EMENDA
Ao art. 1º: Suprima-se a expressão: "taxa de
previdência social".
Em votação o projeto. Os Srs. que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa).
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 351, de 1948
Concede isenção de direitos de importação
e demais taxas aduaneiras para medicamento
destinado à Fundação Benjamim Guimarães.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida isenção de direitos
de importação e demais taxas aduaneiras
e impôsto de consumo, para 10 (dez) quilos
de
"streptomicina",
adquiridos
pela
Fundação Benjamim Guimarães, de Belo
Horizonte.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
O projeto vai à Comissão de Redação de
Leis.
Discussão
preliminar
(art.
135
do
Regimento) do Projeto de Lei do Senado nº 48
de 1948, que regulamenta em parte o art. 185

– 994 –
da Constituição Federal. (Oferecido pela Comissão
de Constituição e Justiça).
(Pausa).
Os Srs. que aprovam o parecer considerando
constitucional o projeto queiram permanecer
sentados,
(Pausa).
É considerado constitucional o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 48, de 1948
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A acumulação de dois cargos de
magistério, em caráter efetivo, só é permitida em
institutos diferentes de ensino.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
O projeto vai à Comissão de Educação e
Cultura para se pronunciar sôbre o seu mérito.
Esgotada a matéria da ordem do dia, tem a
palavra o Sr. Cícero de Vasconcelos, para
explicação pessoal.
O SR. CÍCERO DE VASCONCELOS (Para
explicação pessoal): – Senhor Presidente,
iniciam-se hoje, em Pôrto Alegre as grandiosas
solenidades .do Quinto Congresso Eucarístico
Nacional.
Um Congresso é, acima de tudo, encontro de
inteligências, para as maravilhas da compreensão e
do entendimento.
Um congresso nacional é um povo é uma
nacionalidade que se movimenta, na intrepidez das
afirmações e dos pronunciamentos públicos.
O congresso nacional de Pôrto Alegre
é eucarístico. A história o define ilumina
e engrandece. A eucaristia que atualiza a presença
de Jesus Cristo entre os homens para que, por
ela, se integrem é vivam no corpo místico
do Redentor, é o imã sagrado que, de todos
os quadrantes do território nacional, atraiu
para Pôrto Alegre as multidões, no anseio de
proclamar de público a soberania espiritual de Jesus
Cristo.
Um congresso eucarístico arvóra uma bolsa e
nela concentra as suas atividades, porque constitui
sua única razão de ser.
É diante de Jesus Hostia que o Brasil,
tão evidentemente representado pelo episcopado
e pelo cléro, pelo povo cristão que ocorreu a
Pôrto Alegre, estuda e aprofunda estas ver-

dades, certamente superiores, mas, não
contrárias à razão, que formam o precioso
patrimônio da nossa fé.
O SR. SALGADO FILHO: – O Congresso
Eucarístico que se realiza no Rio Grande do Sul,
precisamente nesta época, tem alta significação,
não só no sentido da concórdia da família
brasileira, como também de impôr a religião da
quase totalidade de nossa gente, como
necessidade nacional. No combate a credos
exóticos, que estamos empreendendo, só pelas
convicções católicas poderíamos, suficiente e
eficientemente, levá-lo avante.
O S R . CÍCERO DE VASCONCELOS: –
V. Ex.ª interpreta de modo magnífico o sentido do
Congresso.
A hóstia de Pôrto Alegre esclarece quatro
séculos de civilização brasileira. Testemunha e
explica, sobretudo, a unidade nacional, que nem
a ambição estrangeira, nem os defeitos que
marcaram a marcha lenta e vacilante da nossa
civilização, nem os excessos e desbragamentos
que repontam ao longo da nossa história política,
puderam jamais abalar, nos fundamentos
indestrutíveis que lhe transmitiu a viva fé dos
nossos antepassados. Como em todos os
problemas há fundo religioso, os problemas que,
na hora atual, agitam e preocupam o povo
brasileiro, problemas que transbordam da
inquietação e da miséria que vergastam o mundo,
como os que nascem das condições peculiares
do País, mais facilmente se hão de solucionar
quando encarados à luz de Evangelho.
A história de Pôrto Alegre é a hóstia de
Pôrto Seguro. Se representam na nossa história
dois pontos que se destanciam no tempo como
contêm o mesmo Cristo que não morre nem se
divide, assumem o sentido do mais profundo
vínculo da nacionalidade.
Sr. Presidente, meu intúito, fazendo uso
desta tribuna, é expressar a alegria com que vejo
o povo brasileiro, pela quinta vez, de maneira
pública e soleníssima, afirmar as suas
convicções religiosas proclamando assim, a sua
fidelidade ao Evangelho e a Jesus Cristo.
Mas o povo católico não está isolado, num
divórcio entre poderes que seria aberração e um
crime numa terra de tão profundas tradições de
vida cristã.
Dentro
das
linhas
traçadas
pela
Constituição Federal, o govêrno soube dar
a
esplendorosa
expansão
da
alma

– 995 –
brasileira o apôio e a cooperação que a tornam, sem
contestação, nacional.
O teatro da grande afirmação de princípios
morais e religiosos, que é o Congresso Eucarístico,
é desta vez Rio Grande do Sul, o Estado que
ostenta aos olhos do nosso povo, a mais da poesia
das suas coxinhas, do labor nos vários ramos da
sua opulenta vida econômica, do brilho dos seus
intelectuais, uma história tão cheia de patriotismo,
tão elevada e decisiva nas suas repercussões, nos
acontecimentos nacionais, que vale por florão nos
anais do Brasil.
O SR. SALGADO FILHO: – Vossa Ex.ª dá
licença para outro aparte?
O SR. CÍCERO DE VASCONCELOS: –
Com muito prazer.
O SR. SALGADO FILHO: – É precisamente
nesse Estado, o mais convulsionado pelas agitações
políticas, onde mais se faz sentir a necessidade da
palavra de fé, a palavra dos católicos ao seu povo,
já de si profundamente católico, consitando-o à
conciliação, à harmonia mútua, certos de que só o
amor pelo próximo pode frutificar. O grande Estado
riograndense tem sentido, nestas duas últimas
décadas, a vantagem da ordem e da tranqüilidade,
para poder produzir como até então não lhe tinha
sido possível, em conseqüência das convulsões
internas.
O SR. CÍCERO DE VASCONCELOS: –
Agradeço o magnífico aparte com que V. Ex.ª me
honrou e ilustrou o meu discurso. Sobretudo V. Ex.ª
reconhece que só o amor frutifica e para frutificar
devemos procurar apóio na religião que os nossos
antepassados nos legaram.
O SR. SALGADO FILHO: – Muito bem.
O SR. CÍCERO DE VASCONCELOS: – Sr.
Presidente, o contentamento que me causa
o Congresso Eucarístico de Pôrto Alegre cresce
sobremodo, quando sei que para êle se transportou
grande parte do povo do meu Estado. Tendo à
sua frente à pessoa, cheia de natural nobreza e
de cativante bondade do Arcebispo Dom
Ranulfo Farias, lá está o clero a que pertenço,
lá estão numerosos alagoanos felizes por poderem
juntar as suas vozes à grandiosa voz do
povo brasileiro para enaltecer, para exaltar
Nosso Senhor Jesus Cristo. E a minha satisfação
é ainda maior porque ao esplendoroso certame
não faltou o representante do govêrno do
meu Estado, como não faltaram os magni-

ficos e expressivos conceitos exarados nas
mensagens com que se dirigiu ao Arcebispo e ao
Governador do Rio Grande do Sul, Sr. Presidente,
falando nesta alta Casa do Congresso Nacional, eu
não posso esquecer que me dirijo aos que têm a
responsabilidade, pela feitura das leis, da direção da
vida política e social do País.
Diante da significação nacional que assume
o Congresso Eucarístico de Pôrto Alegre, eu venho
dizer aos representantes do povo: Há no Brasil
uma fôrça que nada logrou destruir é a fé, é o
sentimento religioso. Há no Brasil milhares de
almas inteiramente consagradas ao serviço do
Evangelho e de Jesus Cristo. Por que não
utilizar essa fôrça? Por que não aplicar esta
dedicação, nascida de corações que de todo se
consagraram a Deus, no serviço e no trabalho da
Nação?
Para tanto, bastará uma mais liberal
hermenêutica no entender o regime de colaboração
estatuído na Constituição Federal. Se são distintos,
nem por isso deixam de se encontrar em muitos
pontos o serviço de Deus e o Serviço do Estado.
Nem estremeçam os que defendem a
liberdade de conciência. Eu também falo em nome
desta liberdade, e nada consideraria mais nefasto
aos destinos do Brasil e da Religião do que uma
legislação que sufocasse a liberdade de cada um
crer no que quiser.
Leis sábias evitariam possíveis exagêros e
proporcionariam ao Estado uma possibilidade de
realização que tudo está a indicar seria benéfica e
grandiosa.
Não se criem antagonismos, quando se trata
do serviço do povo e do Brasil. Restaure-se e
renove-se, dentro dos preceitos constitucionais a
tradição brasileira.
É o que está indicando, na sua
espontaniedade
e
no
seu
esplendor,
o
Quinto Congresso Eucarístico Nacional. (Muito
bem; muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado).
Vem è Mesa é lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 112, de 1948
data

Requeiro, em
de
1

homenagem à santificada
de
novembro
pró-

– 996 –
ximo, não seja realizada a sessão ordinária.
Sala das Sessões, em 28 de outubro de 1948.
– Francisco Gallotti.
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo
que tratar, encerro a sessão e designo para a de
quarta-feira, dia 3 de novembro, a seguinte:
ORDEM DO DIA
2ª discussão do Projeto nº 9, de 1948, que
estabelece normas para a concessão de assistência
judiciária aos necessitados. (Aprovado em primeira
discussão, sem emendas, em 25-10-48).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 398, de 1948 que proíbe a funcionários federal,
autárquico e de sociedade anônima mista, fazer
parte de mais de uma comissão, com direito à
remuneração. (Com parecer favorável, sob nº 1.214,
de 25-10-48).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 386, de 1948, que extingue cargos no Ministério
da Justiça e Negócios Interiores e dá outras
providências. (Com Parecer nº 1.215, da Comissão
de Constituição e Justiça, favorável, em parte, ao
projeto e à emenda de plenário).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 372, de 1948, que dispõe sôbre catedráticos
em disponibilidade. (Com pareceres favoráveis,
sob ns. 1.228 e 1.229, respectivamente das
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação
e Cultura).
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara
nº 110, de 1948, que estende aos militares
reformados os benefícios do Decreto-lei nº 9.513, de
25-7-1947. (Com pareceres favoráveis, sob ns, 826,
1.218 e 1.219, respectivamente das Comissões de
Constituição e Justiça, de Fôrças Armadas e de
Finanças).
Levanta-se a sessão às 18 horas.
RECEBEM EMENDAS PERANTE A MESA
Nas duas próximas sessões:
Projeto de Lei da Câmara nº 436, de
1948, que estende à Escola Naval as
vantagens conferidas aos alunos da Escola Militar
de Rezende;
Projeto de Lei da Câmara nº 437, de 1948,
que introduz modificações no regime de freqüência e
permite a prestação de exames finais no curso
superior aos alunos investidos de mandatos eletivos.

Projeto de Lei da Câmara nº 438, de 1948,
que suspende nos exercícios de 1948, a 1950,
inclusive a cobrança dos direitos de importação e
demais taxas que incidem sôbre o cimento Portland;
Projeto de Lei da Câmara nº 439, de 1948,
que cria a carreira de Enfermeiro no Quadro
Permanente do Ministério da Marinha.
Projeto de Lei da Câmara nº 440, de 1948,
que autoriza a abertura, pelo Ministério da Educação
e Saúde, do crédito especial de Cr$ 5.000.000,00,
para atender ao pagamento da contribuição
adicional do Brasil para a Repartição Sanitária
Panamericana.
Projeto de Lei da Câmara nº 441, de 1948,
que concede isenção de direitos de importação de
demais taxas aduaneiras, inclusive imposto de
consumo, para os volumes com pias de louça,
torneiras, registros, válvulas de cobre e três mesas
mortuárias para uso de hospital.
Projeto de Lei da Câmara nº 442, de 1948,
que concede isenção de direitos de importação e
demais, taxas aduaneiras para três navios-tanques,
adquiridos pela Companhia Marítima Brasileira, do
Rio de Janeiro.
Projeto de Lei da Câmara nº 443, de 1948,
que abre, ao Ministério da Agricultura, o crédito
especial de Cr$ 2.000.000,00, para restauração de
culturas agrícolas e prédios rurais e nos municípios
de União dos Palmares e Muricí, Estado de Alagoas.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR EVANDRO VIANNA NA SESSÃO DE 28
DE OUTUBRO DE 1948.
QUE SE REPRODUZ POR TER SIDO
PUBLICADO COM INCORREÇÕES
O
SR.
EVANDRO
VIANNA
(Para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, a
Comissão de Redação alterou o § 1º da minha
emenda, porquanto, definido o tempo integral, diz
que o regime de trabalho será estabelecido de
acôrdo com as disposições regulamentares.
A minha emenda define o tempo integral como
sendo aquele exclusivamente dedicado a trabalhos e
estudos dos problemas da medicina preventiva.
O Estatuto dos Funcionários Públicos, no
seu art. 268, diz que o regime de trabalho
integral poderá ser estabelecido desde que por
lei autorizado. Uma vez aprovada a minha emenda
e
incorporada
ao
texto
de
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lei, não se fará mister a redação proposta pela douta
Comissão de Redação.
Não tenho em mãos o texto exato; penso,
entretanto, que a alteração, como acabei de provar,
é substancial.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V . Ex.ª tem
tôda razão.
O SR. IVO D'AQUINO: – Parece-me que V.
Ex.ª fala em Ministério de Educação e Saúde, quando
devia referir-se a Departamento Nacional de Saúde.

O SR. EVANDRO VIANNA: – Cingi-me
exclusivamente ao §.1º, que difere radicalmente da
redação proposta.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – A
expressão "Departamento Nacional de Saúde" foi
destacada da emenda.
O SR. PRESIDENTE: – Realmente, a
expressão foi destacada na votação do plenário e o
texto é o constante da emenda de redação do
Senhor Senador Evandro Vianna.
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Legislativa do Estado do –; discurso do
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A convenção do – realizada em Belo
Horizonte; discurso do Sr. Victorino Freire .
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Uruguai ............................................... 92 e
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reserva feito pelo Tribunal de Contas .........
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contrato que especifica ...............................
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Nº 33, de 1948. Mantém decisão do
Tribunal de Contas recusando registrar
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telegráficas ..................................................
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em Departamento de Imprensa Nacional ...............
Nº 105, de 1948. Dá nova redação a
dispositivo de Lei nº 209, de 1948 .... 415 e
Nº 113, de 1948. Abre crédito ao Ministério da
Agricultura para despesas que especifica ..........
Nº 132, de 1948. Concede isenção de
direitos para material adquirido pela Escola
Politecnica de São Paulo ............................
Nº 151, de 1948. Acrescenta três
parágrafos a dispositivo da Consolidação
das Leis do Trabalho ...................................
Nº 168, de 1948. Abre crédito para o
financiamento do consumo nacional da
borracha ........................................... 569, e
Nº 172, de 1948. Abre crédito ao Ministério da
Fazenda para despesas que especifica ..... 648 e
Nº 173 de 1948. Concede isenção de
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Nº 179, de 1948. Abre crédito ao Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
para despesas que especifica .....................
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Couto dos Amigos do Estudante uma aréa
de 40 hectares .............................................
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safras ...........................................................
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............................................................. 224 e
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impostos às emprêsas circenses .................
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tuberculosos na cidade de Carpina .............
Nº 241, de 1948. Altera dispositivo do
Código Penal .....................................789 e
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Nº 255, de 1948. Cria uma Inspetoria de
Defesa Sanitária ................................588 e
Nº 261, de 1948. Concede isenção de
direito para material importado pelos padres
capuchinhos do Rio de Janeiro ....................
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combate Câncer de Maceió" ........................
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da Viação e Obras Públicas, para
construção de um navio ...............................
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Nº 270, de 1948. Modifica o Decreto-lei nº
5.476, de 1943 .............................................
Nº 279, de 1948. Abre crédito ao Ministério
da Educação para pagamento de
gratificação de magistério ...........................
Nº 280, de 1948. Abre crédito ao Ministério
da Educação para pagamento de
gratificação de magistério ............................
Nº 282, de 1948. Dispõe sôbre o tratamento
a ser dispensado aos membros do Tribunal
Superior Eleitoral ............ 589 e
Nº 283, de 1948. Cria um Horto Florestal no
município de Silvania ..................................
Nº 286, de 1948. Abre crédito ao Ministério
da Educação para pagamento de
gratificação de magistério ............................
Nº 289, de 7948. Abre crédito ao Tribunal
Eleitoral Regional da Paraíba para despesa
que especifica ..............................................
Nº 290, de 1948. Abre crédito ao Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina para
despesas que especifica .............................
Nº 291, de 1948. Abre crédito ao Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo para
despesas que especifica .............................
Nº 292, de 1948. Idem .................................
Nº 294, de 1948. Abre crédito ao Tribunal
Regional Eleitoral do Pará para despesas
que especifica ..............................................
Nº 296, de 1948. Abre crédito ao Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, para
despesas que especifica .............................
Nº 297, de 1948. Obriga a Imprensa
Nacional a distribuir, gratuitamente as suas
publicações a diversas entidades ................
Nº 298, de 1948. Idem .................................
Nº 299, de 1948. Abre crédito
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162
374
374
592
607
375
414
413
414
375
414
354
356
375

Págs.
toral de Sergipe para despesas que
especifica .....................................................
Nº 300, de 1948. Concede isenção de
direitos para material importado pela
Prefeitura de Niterói ........................... 855 e
Nº 302, de 1948. Abre crédito ao Ministério
da Guerra para confecção de medalhas .....
Nº 303, de 1948. Abre crédito ao Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
para despesas que especifica .....................
Nº 304, de 1948. Abre crédito a Viação
Férrea Federal Leste Brasileiro e Rêde de
Viação Paraná-Santa Catarina aquisição de
trilhos ...........................................................
Nº 306, de 1948. Autoriza o Poder
Executivo a permutar terrenos com as
Faculdades Católicas ..................................
Nº 307, de 1948. Abre crédito ao Ministério
da Educação para pagamento de
gratificação de magistério ............................
Nº 310, de 1948. Abre crédito para a
realização de, uma conferência nacional de
febre aftosa ..................................................
Nº 312, de 1948. Abre crédito ao
Congresso Nacional para pagamento de
despesas que especifica .............................
Nº 313, de 1948. Abre crédito ao Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas para
despesas que especifica .............................
Nº 316, de 1948. Revoga os Decretos-leis
ns. 9.523 e 9.654, ambos de 1946 ..............
Nº 321, de 1948. Dispõe sôbre a inclusão
do nome de um oficial no Almanaque da
Marinha e no boletim mensal .......................
Nº 322, de 1948. Abre crédito para
construção de duas rodovias .......................
Nº 325, de 1948. Abre crédito ao Ministério
da Educação, para despesa que especifica
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Nº 326, de 1948. Reajusta vencimentos e
salários do pessoal civil e militar da União
................................... 226, 423, 478, 541 e
Nº 333, de 1948. Concede auxílio ao
Instituto Geográfico e Histórico do
Amazonas ...................................................
Nº 335, de 1948. Concede isenção de
direitos para material importado pelo
Instituto de Roentgenologla ........................
Nº 339, de 1943. Estende à Cia. Nacional
de Navegação Costeira o regime de
isenção fiscal ...............................................
Nº 344, de 1948. Concede isenção de
direitos para material importado pela
Fundação Alvares Penteado .......................
Nº 351, de 1948. Isenta de direitos de
importação material que menciona .............
Nº 362, de 1948. Abre crédito ao Ministério
da Fazenda para despesa que especifica ..
Nº 364, de 1948. Considera de utilidade
pública a Casa de Nossa Senhora da Paz,
no Rio de Janeiro ........................................
Nº 369, de 1948. Retifica e altera a Lei nº
162, de 2 de dezembro de 1947 .................
Nº 371, de 1948. Concede subvenção a
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil
........................................................... 745 e
Nº 374, de 1948. Revoga taxa especial
criada pelo Decreto-lei nº 5.582, de 1943
............................................................746 e
Nº 396, de 1948. Concede auxílio ao
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia ....
Nº 397, de 1948. Abre crédito para
pagamento de representação a membros
do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará .....
Nº 398, de 1948. Proibe o servidor público
de fazer parte de mais de uma comissão,
com direito á remuneração .........................
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Nº 399, de 1948. Fixa normas para a
profilaxia da lepra ........................................
Nº 400, de 1948. Assegura a inscrição de
provisionados no quadro da Ordem dos
Advogados ..................................................
Nº 401, de 1948. Equipara à dos capitães
fluviais as cartas dos pilotos expedidas
pela Escola de Marinha Mercante do Pará .
Nº 402, de 1948. Abre crédito ao Ministério
da Educação para pagamento de
gratificação de magistério ...........................
Nº 403, de 1948. Dispõe sôbre a
organização e o funcionamento do
Conselho Nacional de Economia ................
Nº 404, de 1948. Altera o Regulamento
Interno da Escola Naval ..............................
Nº 405, de 1948. Concede auxílio ao
Congresso Interamericano dos Antigos
Alunos da Companhia de Jesus ..................
Nº 406, de 1948. Aprova ato do Presidente
da República ...............................................
Nº 407, de 1948. Concede isenção de
direitos para a importação de um moinho
de trigo ........................................................
Nº 408, de 1948. Concede isenção de direito
para importação de um moinho de trigo ...........
Nº 409, de 1948. Altera a redação do art. 2º da
Lei nº 136, de 10 de novembro de 1947 .............
Nº 410, de 1948. Revoga os arts. 14, 15 e
16 do Decreto lei nº 7.964, de 1945 ............
Nº 411, de 1948. Concede isenção de
direitos para importação de carvão .............
Nº 412, de 1948. Estabelece novo prazo de
prescrição para a ação de anulação de
casamento ...................................................
Nº 413, de 1948. Modifica dispositivo do
Decreto-lei número 24.776, de 1934 ...........
Nº 414, de 1948. Dispõe sôbre
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o exercício da profissão de corretor ............
Nº 415, de 1948. Concede isenção de
direitos para a importação de um navio ......
Nº 416, de 1948. Abre crédito para
pagamento de gratificação de magistério ...
Nº 417, de 1848. Idem ................................
Nº 418, de 1948. Concede isenção de
diretos para material destinado a
industrialização de plantas ..........................
Nº 419, de 1948. Abre crédito ao Instituto
Osvaldo Cruz ..............................................
Nº 420, de 1948. Dispõe sôbre a criação de
postos agropecuários ..................................
Nº 421, de 1948. Concede isenção de
direitos para a importação de hexacloro
benzeno ......................................................
Nº 422, de 1948. Dispõe sôbre a ereção do
monumento a Francisco de Paula
Rodrigues Alves ..........................................
Nº 423, de 1948. Define o ano e o mês civil
Nº 424, de 1948. Dispõe sôbre a aplicação
do crédito criado pela Lei nº 292, de 1948 ..
Nº 425, de 1948. Proibe a venda do café
pelo Departamento Nacional do Café .........
Nº 426, de 1948. Abre crédito ao Poder
Judiciário para despesas que especifica .....
Nº 427, de 1948. Abre crédito ao Ministério
da Marinha para despesas que especifica ..
Nº 428, de 1948. Restaura a aposentadoria
para os ferroviários .....................................
Nº 429, de 1948. Cria o Feriado Ferroviário
Nacional ......................................................
Nº 430, de 1948. Estabelece normas de
contabilidade para diversos Ministérios ......
Nº 431, de 1948. Declara feriado nacional o
dia 29 de outubro de 1948 ................ 759 e
Nº
432,
de
1948..
Cria
o
Conselho
de
Medicina
da
Pre-

620
620
628
628
629
662
662
663
663
663
663
664
664
664
753
755
357
910

Págs.
vidência
Social
para
combater
à
tuberculose ..................................................
Nº 433, de 1948. Estende a oficiais da
Polícia Militar do Distrito Federal os
benefícios do Decreto-lei número 9.050, de
1946 ............................................................
Nº 434, de 1948. Abre crédito ao Ministério
da Justiça para despesas que especifica ....
Nº 435, de 1945. Altera dispositivos do
Decreto-lei número 9.295, de 1946 .............
Nº 436, de 1948. Estende à Escola Naval
as vantagens conferidas aos alunos da
Escola Militar ...............................................
Nº 437, de 1948. Introduz modificações no
regime da freqüência e permite a prestação
de exames finais no curso superior aos
alunos investidos de mandatos eletivos ......
Nº 438, de 1948. Suspende a cobrança dos
direitos de importação que incidem sôbre o
cimento Portland .........................................
Nº 439, de 1948. Cria a carreira de
enfermeiro no quadro permanente do
Ministério da Marinha ..................................
Nº 440, de 1948. Abre crédito ao Ministério
da Educação para pagamento de despesas
que especifica .............................................
Nº 441, de 1948. Concede isenção de
direito para material adquirido pelo Hospital
das Cl'nicas de São Paulo ..........................
Nº 442, de 1948. Concede isenção de direito
para a importação de navios-tanques .................
Nº 443, de 1948. Abre crédito ao Ministério
da Agricultura para pagamento de
despesas que especifica .............................
Nº 444, de 1948. Isenta de direitos de
importação material que menciona .............
Nº
445,
de
1948.
Abre
crédito ao Ministério das Relações

825

826
827
827
859

860
860
861
862
863
863
862
943

XXXVI
Págs.
Exteriores para ocorrer despesas que
especifica ....................................................
Nº 446, de 1948. Isenta de direitos de
importação material que especifica ............
PROJETO DE LEI MUNICIPAL:
Nº 39, de 1948, Concede subvenção à
Associação brasileira de Artistas líricos ......
Nº 19-A, de 1948. Dispõe sôbre a
construção de um hospital para cegos e
doentes dos olhos ......................................
Nº 46, de 1948. Dispõe sôbre a
organização da Secretaria do Tribunal de
Contas Distrito Federal ...............................
Nº 84, de 1948. Dispõe sôbre o cargo de
diretor de estabelecimento de ensino
secundário ou técnico .................................
Nº 117, de 1948. Transfere a Escola
Técnica de Assistência Social para a
Secretaria Geral de Educação e Cultura ....
Nº 181, de 1948. Isenta de impostos
municipais os circos explorados por
companhias brasileiras ...............................
Nº 106, de 1948. Muda de denominação o
primeiro trecho da Estrada Velha da Tijuca
Nº 95-A, de 1948. Institui o sêlo de
cooperação popular ....................................
Nº 71, de 1948. Assegura remuneração
igual aos representantes da Fazenda do
Distrito Federal ...........................................
Nº 33, de 1948. Altera as taxas previstas
no Decreto lei nº 153 ..................................
Nº 124, de 1948. Muda de denominação a
Ladeira do Russell ......................................
Nº 176, de 1948. Muda de denominação a
Rua da Cascata ..........................................
Nº 119, de 1948. Dispõe sôbre um contrato
firmado entre a Prefeitura e a Cia. Car-

944
943

108
163
187
226
278
320
417
418
616
651
659
787

Págs.
ris, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro ..............
PROJETO DE LEI DO SENADO:
Nº 4, de 1948. Dispõe sôbre o contrôle do
comércio de importação e exportação ........
Nº 9, de 1948. Regula a concessão de
assistência judiciária aos necessitados
........................................................... 794 e
Nº 13, de 1948. Regula o aproveitamento
do militar em cargo público ..... 188 a 191 e
Nº 14, de 1948. Dispõe sôbre o inicio do
horário de trabalho ......................................
Nº 15, de 1948. Regula a concessão de
pensão às viúvas dos veteranos das
campanhas do Uruguay e Paraguay ...........
Nº 20, de 1948. Institui bôlsas de estudo
para a formação de especialistas em
Geologia ......................................................
Nº 22, de 1948. Altera dispositivos do
Código do Processo Penal, ....... 606, 746 e
Nº 23, de 1948. Define os crimes de
responsabilidade e regula o respectivo
processo e julgamento ........... 398 a 400 e
Nº 31, de 1948. Altera dispositivos do
Decreto-lei número 3.448, de 1941
.................................................. 606, 747 e
Nº 32, de 1948. Concede auxilio à
Sociedade Brasileira de Neurologia,
Psiquiatria e Medicina Legal ............. 299 e
34, de 1948. Regula a reversão de pensões
de montepio de herdeiros de militares
contribuintes ....................... 606 e
Nº 40, de 1948. Dispõe sôbre a prestação
de garantias reais pelas instituições que
menciona .....................................................
Nº 42, de 1948. Cria a Ordem do Mérito Médico
Nº 45, de 1948. Assegura aos
alunos
do
Curso
Técnico
de

788

223
795
317
191
377
160
800
588
801
356
607
271
272

XXXVII
Págs.
Contabilidade o direito ao diploma de
contador ......................................................
Nº 46, de 1948. Altera a redação da Lei nº
231, de 6 de fevereiro de 1948 ...................
Nº 47, de 1948. Suspende a execução de
artigos, que especifica, da Constituição do
Estado de São Paulo ..................................
Nº 48, de 1948. Regulamenta em
parte o art. 135 da Constituição Federal
................................................... 390, 993 e
Nº 49, de 1948. Concede auxilio aos
habitantes de Ponta-Porã ...........................
Nº 50, de 1948. Considera a transferência
para a reserva de dois generais num pôsto
imediatamente superior ..............................
Nº 52, de 1948. Promove os oficiais,
sargentos e praças que participaram das
operações de 3 de outubro de 1930 ...........
PROJETO DE RESOLUÇÃO:
Nº 11, de 1948. Manda colocar no recinto
do Senado o busto de Ruy Barbosa
........................................... 103, 105, 130 e
PROPOSIÇÃO:
Nº 229, de 1947. Concede isenção de
direitos para a importação de carvão e de
coque ..........................................................
Nº 234, de 1947. Dispõe sôbre contribuição
de melhoria prevista no art. 3º da
Constituição Federal ...................................
Nº 251, de 1947. Dispõe sôbre os
funcionários beneficiados pelo art. 23 do
Ato das Disposições Transitórias da
Constituição ............... 724, 745, 746, 771 e
QUESTÃO CONSTITUCIONAL:
– do Sr. Ferreira de Souza sôbre o projeto
que cria a Comissão do Vale do São
Francisco .....................................................

267
298
332
994
886
887
965

Págs.
– do Sr. Ferreira de Souza sôbre o projeto
que doa um terreno à Congregação dos
Salesianos, em Minas Gerais ......................
QUESTÃO DE ORDEM:
– do Sr. Aloysio de Carvalho sôbre a
Proposição nº 251, de 1947 ........................
– do Sr. Attilio Vivacqua sobre a Proposição
nº 251, de 1947 ..........................................
– do Sr. Arthur Santos sôbre a Proposição
nº 251, de 1947 ...........................................
QUESTÃO REGIMENTAL:
– do Sr. Aloysio de Carvalho sôbre um
requerimento do Sr. Ivo d'Aquino ...... 157 e
– do Sr. Aloysio de Carvalho sôbre a
Proposição nº 251, de 1947 ........................
– do Sr. Arthur Santos sôbre a Proposição
nº 251 de 1947 ............................................

123

777
823
824

158
777
824

V CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL:
Sôbre o –; discurso do Sr. Novaes Filho .....

268

REFINARIAS DE PETRÓLEO:
A instalação no País das –; discurso do Sr.
Plinio Pompeu ..............................................

372

605

REPÚBLICA PORTUGUESA:
Comemorando a data da proclamação da –;
discurso do Sr. Francisco Gallotti ................

192

784

RESENHA:
– das matérias votadas no mês de
setembro ......................................................

301

332

299

109

REQUERIMENTO:
Nº 142, de 1948. Solicitando informações
ao Chefe do Poder Executivo ......................
Nº 143, de 1948. Solicitando destaque de
expressões do Projeto de Resolução nº 11,
de 1948 ........................................................
Nº 144, de 1948. Solicitando seja meada
uma comissão para apresentar congratu-

96
105

XXXVII
Págs.
lações ao Sr. Presidente da República .......
Nº 145, de 1948. Solicitando audiência da
Comissão de Trabalho e Providência Social
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 270,
de 1948 .......................................................
Nº 146, de 1948. Solicitando audiência da
Comissão de Educação e Cultura sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 306, de 1948 .
Nº 147, de 1948. Solicitando seja feita em
globo a votação do Projeto de Lei do Senado
nº 23, de 1948, sem prejuízo das emendas ....
Nº 148, de 1948. Solicitando destaque de
emenda ao Projeto de Lei da Câmara
número 326, de 1948 ..................................
Nº 149, de 1948. Solicitando preferência
para votação de emenda ao Projeto de Lei
da Câmara nº 326, de 1948 ........................
Nº 150, de 1948. Solicitando retirada de
emenda ao Projeto de Lei da Câmara
número 326, de 1948 ..................................
Nº 151, de 1948. Solicitando realização de
sessão extraordinária ..................................
Nº 152, de 1948. Solicitando prorrogação
da sessão ....................................................
Nº 153, de 1948. Solicitando realização de
sessão extraordinária ..................................
Nº 154, de 1948. Solicitando retirada de
emenda ao Projeto de Lei da Câmara
número 326, de 1948 ..................................
Nº, de 1948. Solicitando preferência para
votação de emenda ao Projeto de Lei da
Câmara nº 326, de 1948 .............................
Nº 156, de 1948. Solicitando preferência
para votação de emenda ao Projeto de Lei
da Câmara nº 326, de 1948 ........................
Nº
157,
de
1948.
Solicitando
destaque
de
expressões
de

154

162
300
399
427
430
456
465
466
508
495
501
504

Págs.
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº
426, de 1946 ...............................................
Nº 158, de 1948. Solicitando dar melhor
redação à emenda nº 71 do Projeto de Lei
da Câmara nº 326, de 1948 .......................
Nº 159, de 1948. Solicitando a remessa do
Projeto de Lei da Câmara nº 322, de 1948,
à Comissão de Viação e Obras Públicas ...
Nº 160, de 1948. Solicitando audiência da
Comissão de Finanças sôbre o Projeto de
Lei do Senado nº 1, de 1948 ......................
Nº 161, de 1948. Solicitando audiência da
Comissão de Viação e Obras Públicas
sôbre a Proposição nº 224, de 1947 ..........
Nº 162, de 1948. Solicitando inclusão na
ata da sessão um parecer do Dr. Pontes
de Miranda .................................................
Nº 163, de 1948. Solicitando seja votado
em primeiro lugar o Parecer, sôbre a
Mensagem do Govêrno nº 257, de 1948 ....
Nº 164, de 1948. Solicitando destaque de
expressão da emenda nº 1 à Proposição nº
251, de 1947 ...............................................
Nº 166, de 1948. Solicitando urgência para
a votação do Projeto de Lei da Câmara nº
431, de 1948 .................................... 763 e
Nº 167, de 1948. Solicitando preferência
para a votação do Veto nº 53, do Sr.
Prefeito do Distrito Federal .........................
Nº 168, de 1948. Solicitando a votação em
globo do Projeto de Lei do Senado nº 9, de
1948 ............................................................
Nº 169, de 1944. Solicitando conste da ata
um voto de congratulações pela passagem
da data de 29 de outubro ..........869, 976 e
Nº
170,
de
1948.
Solicitando
retirada
de
emenda
ao
Pro-

549
567
587
588

688
689
725
870
735
794
988

XXXIX
Págs.
jeto de Lei da Câmara número 431, de
1948 ...........................................................
Nº 171, de 1948. Solicitando um voto de
congratulações pela realização no Rio
Grande do Sul do V Congresso Eucarístico
.................................................
Nº 172, de 1948. Solicitando não haja
sessão no dia 1 de novembro ....................
– Solicitando dispensa de formalidades
regimentais para projetos e pareceres
diversos; discursos ............................. 163,
185, 224, 298, 347, 373, 643, 765, 770 e
– Solicitando verificação de votação;
discursos ....................................................
280, 410, 415, 437, 469, 472, 482, 487,
503, 548, 592, 725, 733, 778, 787 e
–
Solicitando
prorrogação
da
hora
do
expediente;
discursos
................................. 147, 181, 768, 870 e
RODOVIAS:
Projeto que abre crédito para a construção
de duas –; discursos ........................ 586 e
RUY BARBOSA:
Projeto que manda colocar o busto de – no
recinto do Senado; discursos ...... 103 a

904

971
995

836

843
974

587

105

SÃO FRANCISCO:
O aproveitamento hidro-elétrico do São
Francisco; discurso do Henrique de
Novaes .......................................................

806

SEMANA DA ASA:
A –; discurso do Sr. Salgado Filho .............

765

SENADO FEDERAL:
Sôbre a organização de uma seção
técnica na secretaria do –; discurso do Sr.
Andrade Ramos .........................................

742

SESSÃO:
134ª – em 1 de outubro de 1948 ................

1

Págs.
135ª – em 4 de outubro de 1948 ................
136ª – em 5 de outubro de 1948 ................
137ª – em 7 de outubro de 1948 ................
138ª – em 7 de outubro de 1948 ................
139ª – em 8 de outubro de 1948 ................
140ª – em 11 do outubro de 1948 ..............
141ª – em 12 de outubro de 1948 ..............
142ª – em 13 de outubro de 1948 ..............
143ª – em 14 de outubro de
145ª – em 16 de outubro de 1948 ..............
144ª – em 15 de outubro de 1948 ..............
145ª – em 16 de outubro de 1948 ..............
146ª – em 18 de outubro de 1948 ..............
147ª – em 19 de outubro de 1948 ..............
148ª – em 19 de outubro de 1948 ..............
149ª – em 21 de outubro de 1948 ..............
150ª – em 22 de outubro de 1948 ..............
151ª – em 23 de outubro de 1948 ..............
152ª – em 23 de outubro de 1948 ..............
153ª – em 26 de outubro de 1948 ..............
154ª – em 27 de outubro de 1948 ..............

132
167
205
247
284
305
325
359
379
419
475
521
574
596
619
661
739
752
823
859

TARIFAS:
Projeto que reajusta ao – postais e
telegráficas; discurso ........................ 693 a

697

TELEGRAMAS: V. Expediente.
TIFO:
O surto de – em Vila Izabel; discurso do Sr.
Hamilton Nogueira ......................................

396

XL
Págs.
TRANSPORTE:
O problema do – da população da Capital
da República; discurso do Sr. Hamilton
Nogueira .............................................. 97 e

396

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL:
Projeto que dispõe sôbre o tratamento a ser
dispensado aos membros do –; discursos
.................................. 589, 590 e

643

URUGUAIANA:
Regulamentação do tráfego da ponte
internacional de –; discurso do Sr. Salgado
Filho .............................................................

765

VALE DO SÃO FRANCISCO:
Projeto que cria a Comissão do –; discurso
do Sr. Ferreira de Souza .............................

109

VETO:
Nº 40, de 1948, do Sr. Prefeito do Distrito
Federal ao Projeto de Lei Municipal número
84, de 1948 ..................................................
Nº 41, de 1948, do Sr. Prefeito do Distrito
Federal, ao Projeto de Lei Municipal nº 106
Nº 42, de 1948, do Sr. Prefeito do Distrito
Federal ao Projeto de Lei Municipal número
117 ..............................................................
Nº 43, de 1948, do Sr. Prefeito do Distrito
Federal ao Projeto de Lei Municipal número
39, de 1948 ..................................................
Nº 44, de 1948, do Sr. Prefeito do Distrito
Federal ao Projeto de Lei Municipal número
19-A, de 1948 ..............................................
Nº 45, de 1948, do Sr. Prefeito do Distrito
Federal ao Projeto de Lei Municipal número
181 ..............................................................

226
416
272
105
162
320

Págs.
Nº 47, de 1948, do Sr. Prefeito do Distrito Federal
ao Projeto de Lei Municipal número 59 .................
Nº 48, de 1948, do Sr. Prefeito do Distrito
Federal ao Projeto de Lei Municipal número
46, de 1945 ........................................ 187 e
Nº 49, de 1948, do Sr. Prefeito do Distrito
Federal ao Projeto de Lei Municipal número
33, de 1948 .................................................
Nº 50, de 1948, do Sr. Prefeito do Distrito
Federal, ao Projeto de Lei Municipal
número 124 .................................................
Nº 51, de 1948, do Sr. Prefeito do Distrito
Federal, ao Projeto de Lei Municipal
número 31-A ................................................
Nº 52, de 1948, do Sr. Prefeito do Distrito
Federal, ao Projeto de Lei Municipal
número 119 .................................................
Nº 53, de 1948, do Sr. Prefeito do Distrito
Federal, ao Projeto de Lei Municipal
número 176 ........................................ 734 e
Nº 54, de 1948, do Sr. Prefeito do Distrito
Federal, ao Projeto de Lei Municipal
número 95-A ...................................... 167 e
Nº 55, de 1948, do Sr. Prefeito do Distrito
Federal, ao Projeto de Lei Municipal
número 141-A ..............................................
Nº 56, de 1948, do Sr. Prefeito do Distrito
Federal, ao Projeto de Lei Municipal
número 151 .................................................

320
608
650
651
787
788
785
417
577
786

VILA IZABEL:
O surto de tifo em –; discurso do Sr.
Hamilton Nogueira .......................................

396

29 DE OUTUBRO:
A data de –; discursos ....... 870, 889, 894, 895,
904, 907, 909, 910, 911, 971, 976, 980, 983, 987 e

988

