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23ª SESSÃO, EM 22 DE JANEIRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. MELLO VIANNA, VICE-PRESIDENTE
Às 14 horas comparecem os Srs. Senadores:
Alvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Mathias Olympio.
Plínio Pompeu.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Apolônio Sales.
Ismar de Góes.
Maynard Gomes.
Pereira Moacyr.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Euclydes Vieira.
Alfredo Nasser.
Filinto Müller.
João Villasbôas.
Arthur Santos.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho.
Azevedo Ribeiro. (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. 2º Secretário (servindo de 1º), lê o
seguinte:

EXPEDIENTE
Telegramas:
– Do Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Itapecurú, Estado do Maranhão, comunicando a sua
instalação, bem como a eleição de sua Mesa
Diretora. – Inteirado.
– Do Sr. Carlos de Miranda, comunicando
haver assumido o exercício do cargo de Prefeito
Constitucional do Município de Cunhais, Estado de
Mesa Diretora. – Inteirado.
Ofícios:
– Do Sr. Governador do Estado do Paraná,
agradecendo o voto de congratulações do Senado
pela passagem da data comemorativa da instalação
da antiga Província do Paraná, como unidade
autônoma da Federação. – Inteirado.
– Do Presidente da Câmara Municipal de
Morrinhos, Estado de Goiás, encaminhando cópia do
requerimento do Sr. Vereador Joaquim Leite,
solicitando as providências a fim de ficar sem efeito a
transferência, para Goiânia, do Pôsto Agro-Pecuário
daquele Município. – Inteirado.
– Do Secretário Executivo da Sociedade
Brasileira de Higiene, encaminhando moção em que
é solicitada concessão de uma verba para a
impressão de seus Anais. – Inteirado.
– Do Presidente da Federação do Comércio
Atacadista do Estado do Rio Grande do Sul,
hipotecando solidariedade ao projeto do Deputado
Souza Leão, sôbre as classes produtoras, para o
qual pede a atenção dos srs. membros do Senado. –
Inteirado.
Em 21 de Janeiro de 1948.
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário.
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Tenho a honra de transmitir a Vossa
Excelência as inclusas informações prestadas pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas em atenção
aos Itens 2, 3, 4 e 5 do requerimento nº 200 de 1947,
de autoria do Senador João Villasbôas.
2. Quanto ao ítem 1 do citado requerimento,
cumpre-me declarar que esta secretaria está
providenciando a cópia do ante-projeto do Código Ma-

ritimo, cuja remessa será feita oportunamente.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos da minha elevada
estima e mui distinta consideração. – José Pereira
Lira, Secretário da Presidência da República.
A Sua Excelência o Senhor Senador
Georgino Avelino, – Primeiro Secretário do Senado
Federal.

QUESITO Nº 2
Receita a que se refere as letras a e b do artigo 8º do Decreto-lei nº 3.100 de 7 de março de 1941, e o
artigo 16 letra a e b do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838, de 1 de setembro de 1941.
Taxa Decreto-lei nº 3.595-41.

Exercícios

Total arrecadado pelas
Rep Fiscais

5% Dedução em favor
do Tesouro Nacional

Líquido creditado pelo
BB à Comissão

1941........................................
1942........................................
1943........................................
1944 – Anteriores...................
1944........................................
1945 – Anteriores...................
1945........................................
1946 – Anteriores...................
1946........................................
1947 – Anteriores...................
1947 – até nov........................

Cr$
7.900.319.60
10.001.668,20
10.065.163,70
734.787,30
11.561.726,60
833.150,50
12.670.001,50
834.661,30
13.318.390,90
1.047.378,70
13.028.107,90
_____________

Cr$
395.016,50
500.082,80
503.258,30
36.739,30
578.087,40
41.657,20
633.500,50
41.732,70
685.919,40
52.368,50
651.404,40
_____________

Cr$
7.505.303,10
9.501.585,40
9.561.910,40
698.048,00
10.983.639,20
791.493,30
12.036.501,00
792.928,60
12.652.471,50
995.010,20
12.376.703,50
_____________

Totais......................................

81.995.361,20

4.099.767,00

77.895.594,20

Receita a que se refere a letra c do artigo 8º do Decreto-lei nº 3.100, de 7 de março de 1941, e o
artigo 16, letra c,do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838, de 1 de setembro de 1941.
MULTA POR INFRAÇÃO

Exercícios

Total arrecadado

Dedução 25% em favor
do IAPM

Líquido recolhido pela
CMM

1941........................................
1942........................................
1943........................................
1944........................................
1945........................................
1946........................................
1947 até nov...........................

Cr$
–
110.000,00
15.700,00
20.050,00
10.000,00
16.768,60
62.991,70
_____________

Cr$
–
–
–
–
–
–
–
______________

Cr$
–
110.000,00
15.700,00
20.050,00
10.000,00
16.768,60
62.991,70
_____________

Total.......................................

235.510,30

–

235.510,30
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QUESITO Nº 3
As despesas realizadas para manutenção dos serviços da Comisão de Marinha Mercante estão
classificadas como:
Despesas Administrativas, estando incluídas no quadro abaixo as despesas classificadas sob o
mesmo título, mas contabilizadas como Despesas de Exercícios anteriores:
EXERCÍCIOS

VALOR DISPENDIDO
CR$

1941.......................................................................................................
1942.......................................................................................................
1943.......................................................................................................
1944.......................................................................................................
1945.......................................................................................................
1946.......................................................................................................
1947 até novembro................................................................................

433.131,50
1.133.207,40
2.042.693,80
4.312.386,10
5.276.545,90
7.390.458,90
6.790.872,10

Total.............................................................................................

27.379.295,70

Imobilizações Permanentes
(Aquisição de móveis, máquinas, veículos e biblioteca).
EXERCÍCIOS

VALOR
CR$

1941.......................................................................................................
1942.......................................................................................................
1943.......................................................................................................
1944.......................................................................................................
1945.......................................................................................................
1946.......................................................................................................
1947 até novembro................................................................................
Total.............................................................................................

167.994,00
65.313,40
251.028,70
301.363,00
174.760,60
63.295,50
259.491,40
1.283.246,60

QUESITO Nº 4
A Comissão de Marinha Mercante tem efetuado financiamento, auxílios e empréstimos por conta dos
seus próprios recursos, conforme quadro anexo, enquanto que o subvencionamento de linhas de
navegação deficitárias vem sendo atendido por conta da verba de Subvenções do Ministério constante do
Orçamento da União, pagamentos êsses efetuados diretamente pelo Tesouro Nacional aos interessados.
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São lidos e vão a imprimir os seguintes
Sala das Comissões, em 21 de janeiro de
pareceres:
1948. – Ismar de Góes, Presidente. – Andrade
Ramos, Relator. – Alvaro Adolpho. – José Americo.
PARECER
Mathias Olympio. – Alfredo Neves. – Santos Neves.
– Durval Cruz. – Salgado Filho.
Nº 48, de 1948
Nº 49, de 1948
Da Comissão de Finanças sôbre a Proposição
nº 322, de 1947.
Da Comissão de Agricultura, Indústria e
Comércio, sôbre a Proposição nº 261, de 1947.
Relator: Sr. Andrade Ramos
A Proposição nº 322, de 1947, dêste Senado
Relator: Maynard Gomes.
Federal, é concernente ao pro ofício nº 174, do 1º
Nos têrmos do Decreto–lei nº 1.159, de 15 de
Secretário do Semara dos Srs. Deputados, que abre março de 1939, o Sr. Ministro da Agricultura firmou
ao Congresso Nacional – Senado Federal – o crédito com o Estado do Rio Grande do Sul um acôrdo para
especial de Cr$ 12.700,90, para pagamento de a execução, pelo mesmo Estado, no território sob
gratificações adicionais aos funcionários da sua jurisdição, das leis, regulamentos e demais
respectiva Secretaria.
disposições federais sôbre caça e pesca.
O crédito em questão, foi objeto do ofício nº
Para pagamento ao Estado do Rio Grande do
174, do 1º Secretário do Senado, pedindo à Câmara Sul, a título de auxílio, propôs o Ministério da
dos Deputados providências no sentido de ser Agricultura a abertura do crédito de Cr$ 165.000,00
votado o dito crédito especial.
(cento e sessenta e cinco mil cruzeiros)
A Comissão de Constituição e Justiça da consubstanciados no anteprojeto anexo.
Câmara, pelo ilustre relator, Deputado Vieira de
Sob
o
assunto
já
se
manifestou
Melo, achou que o Senado pedia providência, cuja favoràvelmente o Ministério da Fazenda, tendo sido
iniciativa êle mesmo poderia ter, mas tendo em vista a providência encaminhada à Câmara dos
que a providência fôra solicitada à Câmara, nada Deputados por Mensagem do Exmo. Sr. Presidente
impedia de adotá-la, mesmo por uma questão de da República.
cortezia, o pedido do Senado devia ser atendido,
Somos assim pela aprovação do projeto.
com o que ao menos se ganhará tempo.
Sala das Comissões, em 9 de dezembro de
Não nos parece que o Senado pudesse ter a 1947. – Pereira Pinto, Presidente. – Maynard
iniciativa, pois, trata-se de despesa de abertura de Gomes, Relator. – Walter Franco.
crédito, matéria financeira, embora na realidade a
Constituição Federal preserva no seu art. 40:
Nº 50, de 1948
"A Cada uma das Câmaras, compete dispôr,
em regimento interno, sôbre sua organização,
Da Comissão de Finanças, sôbre a Proposição
polícia, criação e provimento de Cargos".
nº 261, de 1947.
Tal disposição a nosso vêr não derroga o
Relator – Sr. Apolônio Sales.
privilégio da Câmara da iniciativa dos projetos de lei,
A Proposição nº 261, de 1947, vinda da
de abertura de créditos, para ocorrer às despesas, Câmara, refere–se à abertura de um crédito especial
matéria nitidamente financeira, o artigo 40 não de Cr$ 165.000,00, destinados ao pagamento das
envolve nem contrária o art. 67, apenas dá despesas do auxílio ao Estado do Rio Grande do
competência a cada Câmara para dispor em Sul, em face de um acôrdo existente com o Govêrno
regimento interno sôbre sua organização, polícia, Federal para a execução das leis, regulamentos e
provimento de cargos, etc. E' lamentável que seja disposições federais relativas à caça e à pesca, no
assim, mas é letra da Constituição.
território do mesmo Estado.
Destarte o projeto de lei n. 898-A, de 1947,
O montante do auxílio a consignar ao Estado
veio bem da Câmara por solicitação do próprio do Rio Grande será à vista dos comprovantes, salvo
Senado, e somos de parecer que a Comissão de nos dois primeiros anos.
Finanças do Senado se manifeste favorável à sua
Neste
período
o
Ministério
fará
o
aprovação.
arbitramento
da
dita
quantia,
de
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acôrdo com a cláusula terceira do contrato existente
a que foi assinado a 31 de Janeiro de 1947.
Estando-se dentro dêste prazo, o arbitramento
está justificado e o crédito merece ser votado.
Sala das Comissões, em 21 de Janeiro de
1947. – Ismar de Góes, Presidente. – Apolônio
Sales. Relator. – Andrade Ramos. – Santos Neves. –
José Américo. – Salgado Filho. – Durval Cruz. –
Mathias Olympio. – Alvaro Adolpho.
Nº 51, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
a Proposição nº 178, de 1947.
Relator: Arthur Santos.
I. O Projeto de lei nº 472 de 1947, da Câmara
dos Deputados, versa matéria de alta relevância,
pois prescreve que as quantias e valores recolhidos
ao Banco do Brasil, na forma do disposto nos art. 2º
e 11 do Decreto-lei nº 4.166 de 11 de março de
1942, passam a constituir o Fundo de Indenização
para ressarcimento dos prejuízos causados aos bens
e direitos do Estado Brasileiro e à vida, aos bens e
direitos das pessoas físicas ou Jurídicas brasileiras,
por atos de agressão praticados pela Alemanha, pelo
Japão e pela Itália; dispondo, ainda, sôbre a forma
de pagamento aos beneficiários de indenizações
devidas por morte de tripulantes de navios
mercantes brasileiros. vítimas da guerra.
Presidiu à sua elaboração um nobre sentido
de compreensão humana, senão de dever cívico em
relação às famílias dos bravos e obscuros
marinheiros sacrificados no exercício de atividades
pacíficas, muitas vêzes em águas territoriais e ainda
quando o Brasil, ora extranho ao conflito mundial.
Sendo êsse o seu objetivo marcante, peca a
proposição pelo seu caráter de lei de emergência
sem atender a outros e variados aspectos do
problema, a partir do Decreto-lei nº 4.166 de 11 de
março de 1942.
II. O Relator do projeto, nesta Comissão, o
nobre Senador Filinto Müller, conclui seu parecer,
inovando o regime da proposição, e substituindo o
pagamento a ser feito por conta do Fundo de
Indenização de Guerra, constituído pelos bens dos
Estados agressores e de seus súditos por providências
a serem tomadas pelo Poder Executivo, para que êsse
pagamento se faça sem recurso àquele Fundo. O que

importa pura e simplesmente em transferir para o
Tesouro Nacional, ou seja, para os próprios
brasileiros, o pesado ônus do pagamento dessas
indenizações._
III. Na conferência de Valta e, mais tarde, na
conferência de Berlim (Potsdam), de agôsto de 1945,
ficou estabelecido que as indenizações de guerra
deveriam ser as mais completas possíveis, do modo
a cobrir os prejuízos sofridos pelas nações
agredidas. Com essa finalidade, reuniu-se, em Paris
em dezembro de 1945, a convite dos Estados
Unidos, Inglaterra e França uma conferência de
Reparações.
Entre os danos a reparar foram computados,
além das perdas materiais, as despesas de guerra,
os prejuízos de tôda a ordem, as perdas de vida e a
invalidez causada a civis e militares. Enfim, tudo
aquilo que a Nação perdeu, direta ou indiretamente,
por efeito da guerra.
O órgão criado pela conferência, a Agence
Inleralliée de Reparations, com sede em Bruxelas,
ficou incumbida de presidir às operações de
liquidação da propriedade inimiga e de entrega a
cada credor a sua cota parte. A Agência é órgão dos
países que foram contemplados e compareceram à
Conferência de Paris e age sòmente em benefício
dêles, que são: Estados Unidos, França, Inglaterra,
Albânia, Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca,
Egito, Grécia, Índia, Luxemburgo, Nova Zelândia,
Noruega, Holanda, TchecosIováquia, União Sul
Africana e Iugoslávia.
Na conferência de Paris foi excluído o Brasil
de qualquer participação na partilha dos bens
situados na Alemanha.
No tratado de paz com a Itália, por sua vez,
(art. 79) já ficou expressamente previsto "que o
Brasil contentar-se-à com os haveres italianos
bloqueados no País".
Nada há a esperar do Japão, contra o qual as
grandes nações empenhadas na guerra, os Estados
Unidos, à frente, tem enormes pretensões a
satisfazer.
Ainda em plena guerra, o govêrno do Brasil,
atendendo à queda do fascismo e à posterior atitude
da Itália, liberou os bens dos italianos aqui residentes
(Decreto-Iei nº 7.723, de 10 de julho de 1945) do
regime excepcional a que estavam submetidos pelo
Decreto-lei nº 4.166, de 11 de março de 1942.
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Em resumo: o Brasil ficou fora do bloco das
nações aliadas com direito à reparações dos danos
de guerra com bens situados nos territórios dos
países agressores.
IV. Resta–lhe uma última solução: a de lançar
mão dos bens pertencentes aos súditos inimigos,
situados no Brasil, para com o seu produto, indenizar
as vítimas, já que não será possível com reais
recursos cobrir os danos sofridos pelo Estado
brasileiro.
Devemos desde logo distinguir "indenizações
de guerra" das "reparações" própriamente ditas, a
que se destina o Fundo de Indenização. A primeira
era a exação arbitrária imposta pelo vencedor ao
vencido, prática do passado que atingiu seu
paroxismo durante o século XIX. Era, no dizer de um
erudito diplomata brasileiro, "a exploração da vitória
militar do vencedor, um modo de locupletar–se e
enriquecer à custa do inimigo vencido".
Não é desta espécie a indenização que o
Brasil pleiteia e exige. E' a "reparação" própriamente
dita e exatamente calculada dos prejuízos sofridos,
pelos brasileiros residentes no Brasil, por atos de
agressão do inimigo que até aqui nos veio buscar.
Nós brasileiros contribuímos para a defesa da
democracia, não apenas com o sangue dos nossos
patrícios, mas também com impostos e contribuições
extraordinárias para o esforço de guerra que de
nossa Pátria o inimigo exigiu. A conscrição e até
mesmo a muitos, senão a todos êsses ônus, ficaram
isentos os súditos do Eixo residente no nosso país,
cujas próprias contribuições estabelecidas pelo
Decreto-lei nº 4.166, vieram a ser, de certa data em
diante, suspensas pelo Decreto-Iei nº 4.806, de 7 de
outubro de 1942. Seria, pois, dar-se uma situação
privilegiada aos súditos do Eixo. O que, atualmente
existe coletado, ex-vi do art. 2º do Decreto–lei nº
4.166, é apenas o produto de uma contribuição
percentual e temporária, feita obrigatòriamente pelos
súditos do Eixo durante o próprio período da guerra e
nem sequer o abrangendo por inteiro, pois que a
dispensa legal veio bem antes da sua cessação
(Decreto-lei nº 4.806, de 7 de outubro de 1942,
acima citado; Decreto nº 19.955, de 16 de novembro
de 1945).
V.
Justificando
a
orientação
do
Govêrno
brasileiro,
na
defesa
do
in-

terêsse nacional, baseada na legislação de exceção,
assim manifestou-se a Comissão de Reparações de
Guerra, em ofício à Câmara dos Deputados:
Até a primeira Guerra Mundial os costumes
internacionais, os tratados as conferências de
potências e a doutrina faziam nítida distinção entre
combatentes e não combatentes, para o fim de
reduzir ao mínimo, quanto aos segundos, as
repercussões da guerra. A propriedade particular dos
súditos do Estado inimigo, até mesmo dos residentes
no seu território, era não só respeitada mas
protegida. As obras de direito internacional público
de então, em sua maioria, reconheciam e louvavam,
como índice de civilização, o respeito assim tributado
aos direitos individuais. A guerra era a violência; mas
a violência disciplinada por normas que lhe reduziam
os efeitos inúteis e que se codificaram no "manual"
publicado pelo "Instituto de Direito Internacional" em
sua sessão de Oxford de 1880 e nas decisões de
Conferências de Haia, de junho de 1899 e de
outubro de 1907 (Le Pur Pr. da Dr. Int. Publ. 1932,
pg. 551; D. T. Jack – Etudies In. Economic Warfere,
R. Yorê, 1941, pgs. 43 e seg.).
A
concepção
prussiana
da
guerra,
manifestada no fragor das hostilidades do conflito de
1914, e contida na brutal proclamação de que a
necessidade não conhece leis", devolveu a guerra à
sua condição da antiguidade pagã, determinando as
reações que, a partir de então, transformariam a
conduta dos povos agredidos, sugerindo-lhes
medidas de defesa e de compensação, que antes
repugnavam à sua consciência jurídica. As
resoluções, dêsse caráter, que as Potências
Aliadas tomaram na Conferência Econômica
de Paris, reunida em junho de 1916, assinalam o
início da extensão da guerra, do campo político
para o econômico. Depois delas, o sequestro e
a liquidação da propriedade dos súditos do
Estado inimigo e dos seus aliados, foi dia a dia
explicando o seu alcance, sem embargo do
desgôsto de muitos juristas, sobretudo professôres,
tais como o eminente Edwin Derchard, da
Universidade de Yale os quais, devotados à
contemplação dos princípios gerais do Direito, não
se davam conta do que a guerra se fazia mundial
e total. O Tratado de Paz de Versalhes, no seu
artigo 297, consagrou a legitimidade daquelas me-
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didas, assegurando, aos particulares despojados de
seus bens, o direito de se fazerem indenizar pelo
Estado vencido a que pertencessem".
Os bens e direitos bloqueados ou
sequestrados pelo Decreto-lei nº 4.166, nos têrmos
da própria lei
respondem pelo prejuízo que, para os bens e
direitos do Estado Brasileiro e para a vida, os bens
e os direitos das pessoas físicas ou jurídicas
brasileiras, domiciliadas ou residentes no Brasil,
resultaram ou resultarem de atos de agressão
praticados pela Alemanha, pelo Japão ou pela
Itália.
Essa responsabilidade ficou apenas sujeita a
uma condição suspensiva, pendente, a qual o
"produto dos bens" serviria de garantia, mas que
uma vez verificada, como tôda a consigção dessa
natureza, tornaria, de pleno direito, exequível e
exigível a obrigação.
Aliás, a expressão "produto dos bens em
depósito" faz crer o legislador não com êsse caráter
de garantia às contribuições previstas no art. 2º do
Decreto-lei nº 4.166 (Depósitos obrigatórios), porque
êsses, sendo já arrecadados originàriamente em
dinheiro, não se podem enquadrar nessa expressão
"produto dos bens".
Mas mesmo que assim fôsse, a verdade é
que, automàticamente, e do pleno direito operou-se a
condição que transformou o fundo da garantia em
fundo de pagamento, sem necessidade de nenhum
ato especial ou declaração de confisco, que seria
absolutamente desnecessário na espécie.
Não vale aqui julgar da procedência ou justiça
da legislação de guerra da ditadura. Muito menos,
conceder biil de indenidade aos abusos criminosos
da liquidação de emprêsas incorporadas por sua
própria natureza, ao patrimônio nacional, mas sim de
encarar uma situação já constituída, de fato e de
direito.
Por tais fundamentos, valendo-me da iniciativa
do projeto e aceitando outras sugestões inclusive da
Comissão de Reparações de Guerra, propondo a
adoção de um substitutivo que atende não só ao
pagamento das indenizações devidas, como à
liberação dos bens bloqueados, passíveis de justa
liberação.
São estas as suas principais prescrições:
a) acolhe a providência do projeto da
Câmara
dos
Deputados
quanto
ao

pagamento das Indenizações por morte de tripulante
de navio mercante brasileiro, vítima de guerra;
b) dispõe que os bens e direitos submetidos
aos efeitos do Decreto-lei 4.166, de 1942, ficam
destinados ao pagamento das indenizações nele
previstas;
c) libera 50% do valor dos bens de cidadãos
alemães e japoneses, já domiciliados ou residentes
no Brasil, em 11 de março de 1942.
d) libera toda a propriedade rural pertencente
a alemães e japoneses, residentes no Brasil na data
do Decreto-lei 4.166;
e) regula a situação dos bens de brasileiros
natos e naturalizados que se viram incluídos nas
restrições da legislação de guerra.
f) favorece a pessoa estrangeira, casada com
brasileiro ou que tenha descendência brasileira.
Sala das Sessões, em 4 de dezembro de
1947. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Arthur Santos,
Relator – Waldemar Pedrosa. – Filinto Müller, voto
em separado – Carlos Saboya, com a manutenção
do art. 3º do projeto originário da Câmara dos
Deputados. – Aloysio de Carvalho. – Lucio Corrêa. –
Ferreira de Souza.
SUBSTITUTIVO A PROPOSIÇÃO Nº 187, DE 1947,
A QUE SE REFERE A ATA SUPRA
Art. 1º – Os bens e direitos submetidos aos
efeitos do Decreto-lei nº 4.166, de 11 de março de
1942, e legislação posterior, que servem de garantia
ao pagamento das indenizações nêles previstas,
ficam destinados a tal fim, observado o disposto nos
artigos seguintes.
Art. 2º – Estimado o montante das
indenizações devidas a pessoas físicas e jurídicas
brasileiras, inclusive autarquias, a Comissão de
Reparações de Guerra (C. R. G.), dentro do prazo
improrrogável de 120 dias, determinará, em plano
submetido à aprovação do Presidente da República,
a prioridade, a proporcionalidade e o processo dos
meios de satisfazê-Ias, considerando, em primeiro
lugar, os danos concernentes à vida e à
incapacidade, total e permanente ou parcial, do
indivíduo brasileiro, sempre que da última resulte
redução de possibilidade de trabalho.
§ 1º – Os danos concernentes a vida e à
incapacidade serão sempre indenizados por inteiro,
observado o disposto no Decreto nº 23.179, de 16
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de julho de 1947 e depois de deduzido o seguro já
recebido, levando-se em conta, no cálculo atuarial, a
idade, os proventos profissionais do último ano e as
condições de reforma ou aposentadoria, quando
existam.
§ 2º – Deduzido o montante apurado ou
estimado, das indenizações preferenciais devidas na
forma dêste artigo, o restante será rateado entre os
credores.
§ 3º – Para os efeitos do Decreto nº 23.179,
de 10 de junho de 1947, nenhuma indenização
devida por morte de tripulante de navio mercante
brasileiro, vítima de guerra, poderá ser inferior a Cr$
50.000,00.
Parágrafo único. – A certidão de habilitação
dos
beneficiários
perante
o
Instituto
de
Aposentadoria e Pensões dos Marítimos é título hábil
para o recebimento no Banco do Brasil, em conta do
Fundo de Indenização, da metade da indenização
mínima, prevista neste artigo.
Art. 4º A Agência Especial de Defesa
Econômica do Banco do Brasil (AGEDE), procederá
à venda imediata dos bens atingidos pelo Decreto-lei
nº 4.166, ainda não liberados, inclusive os referidos
no seu artigo 9º, recolhendo o produto líquido ao
Fundo de Indenizações.
§ 1º – A venda far-se-á em concorrência
pública, bôlsa ou leilão, conforme o caso, realizandose sempre depois de prévia avaliação dos que não
tiverem cotação oficial.
§ 2º – Na alienação das cotas de capital de
sociedade de pessoas ou de responsabilidade
limitada, a AGEDE dará preferência, em igualdade
de condições, aos sócios brasileiros.
Art. 5º O devedor da indenização, domiciliado
ou residente no Brasil na data do Decreto-lei nº
4.166, que preferir converter a liquidação de seus
bens em prestações distribuídas num período
máximo de cinco anos, poderá fazê-lo na base de
cinqüenta por cento (50%) do seu valor reconhecido
pela CRG, continuando os ditos bens vinculados aos
fins previstos na legislação em vigor, até a satisfação
do último pagamento devido.
1º No caso de tratar-se de pessoa casada com
brasileiro, ou que tenha decendência brasileira, as
prestações serão reduzidas à metade.
§ 2º Sòmente poderão gozar dos benefícios
desta lei os que se acham quites com as obrigações
criadas pelo Decreto-lei nº 4.166 e leis
subseqüentes.

§ 3º A AGEDE, no prazo de sessenta dias a
contar da publicação desta lei, remeterá por
intermédio da CRG, ao Procurador Geral da
República, os elementos necessários à cobrança
judicial das cotas ainda devidas por fôrça do aludido
Decreto-lei e leis posteriores.
Art. 6º Do produto de liquidação, Já efetuada,
de emprêsas incluídas nos efeitos do Decreto-lei nº
4.166, poderá ser liberada em favor dos sócios
residentes ou domiciliados no Brasil, na data do
Decreto-lei nº 4.166, e que não dispuserem de outros
bens, uma parcela não excedente de cinqüenta por
cento, a critério da CRG.
Art. 7º Ficam liberados dos efeitos do art. 9º do
Decreto-lei nº 4.166, as propriedades rurais
pertencentes a pessoas físicas alemães e japonesas,
residentes no Brasil na data do referido Decreto-lei,
desde que seus proprietários nelas exerçam sua
atividade.
Art. 8º Os bens e direitos de brasileiros
submetidos aos efeitos do Decreto-lei nº 4.166, nos
têrmos dos arts. 5 e 7 do Decreto-lei nº 4.807, de 7
de outubro de 1942 e do art. I do Decreto-lei nº
5.777, de 26 de agôsto de 1943, excetuados os que
constituam participação em emprêsas mandadas
liquidar, serão liberados a requerimento do
interessado por determinação do Sr. Presidente da
República, com a prévia audiência da CRG.
Art. 9º Não poderão gozar dos benefícios
desta lei:
a) os estrangeiros que se ausentarem do país
sem autorização de retôrno ou que não
comprovarem, com documento hábil, que viajaram
com ânimo deliberado de regressar;
b) os repatriados;
c) os estrangeiros ou brasileiros condenados
por crime contra a segurança nacional.
Art. 1º As indenizações devidas ao Estado
brasileiro por despesas extraordinárias de guerra ou
dela decorrentes ficam desde logo cobertas pelo
valor atribuído aos bens ou direitos já incorporados
ao patrimônio nacional, bem como pelo atribuído aos
bens que passaram à administração do Governo
Federal, na forma do art. 11 do Decreto-lei nº 4.166,
os quais também ficam por êste incorporados ao
mesmo patrimônio, salvo o de outro modo disposto
em tratados de paz.
Parágrafo único. A reparação regulada nêste
artigo não despoja o Estado brasileiro do direito
de obter outras indenizações de guerra, que por-
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ventura lhe venham a ser asseguradas nos tratados
de paz ou em acôrdo direto com os governos da
Alemanha, da Itália e do Japão.
Art. 11. Não participam da indenização
regulada nesta lei os segurados no seguro de dano
indenizado na forma contratual pelo segurador nem
êstes como subrogados em virtude de pagamento.
Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. – Arthur Santos.
VOTO DO SENADOR FELINTO MÜLLER
1 Visa a proposição nº I78, de 1947 – projeto
nº 472-A, de 1947, da Câmara dos Deputados – a
criação de "Fundo de Indenização" para atender,
com o produto dos bens e valores escriturados e
recolhidos a depósito, na forma dos artigos 1º e 11
do Decreto-lei nº 4.166, de 11 de março de 1942, ao
pagamento de indenização às vítimas de guerra.
O objetivo da proposição é, sem sombra de
dúvida, o mais justo, elevado e inadiável.
Fazemos nossas as observações do nobre
Deputado Nelson Carneiro ao apresentar e justificar
na Câmara dos Deputados o projeto nº 472:
"Uma Nação que não honra aos seus heróis
não tem o direito de aspirar a sobrevivência. Tudo
quanto fizermos pelos que se sacrificaram pelo Brasil
será muito pouco diante do que lhes devemos."
E concordamos, também, em que se devem
pagar as indenizações devidas dentro do mais curto
prazo, para pôr fim à situação de miséria em que
vivem os beneficiários dos tripulantes de navios
brasileiros, sacrificados no cumprimento do dever.
Não nos parece legal, entretanto, salvo melhor
juízo, o atendimento de tão premente necessidade
mediante o emprêgo do depósito a que aludem os
artigos 2º e 11 do citado Decreto nº 4.166.
A utilização de tais depósitos, sem maiores
exames e imprescindíveis ressalvas, não nos parece,
pelo menos, possa ser determinada na forma ampla
pretendida pelo artigo 1º da proposição, sem que
isso venha a ferir as normas constitucionais vigentes.
2.
O
Decreto-lei
nº
4.166,
promulgado
na
vigência
do
"estado
de

emergência" – conseqüência imediata da Lei
Constitucional nº 5 – foi aplicado estensivamente,
como "decreto padrão", ao "estado de guerra", em
situações jurídicas, portanto, diversas daquelas
imperantes ao tempo da sua elaboração, dando isto
lugar a que o "Fundo de Indenização" se visse
constituído, indistintamente, de bens e valores de
pessoas
físicas
e
jurídicas
de "qualquer
nacionalidade", bens que, releva acentuar,
não eram pertencentes apenas aos súditos dos
definidos Estado agressores. Tal aplicação estensiva
se deu em conseqüência e pelos fundamentos
mencionados nos Decretos-leis ns. 4.807 e 5.777,
respectivamente de 7 de outubro de 1942 e 26 de
agôsto de 1943.
Estes diplomas legais mandando aplicar, por
referência, o Decreto-lei nº 4.166, às pessoas físicas
ou jurídicas e seus bens, súditos de Estados não
agressores, inclusive aos brasileiros natos e
naturalizados, deu lugar a que surgisse um depósito
heterogêneo que, em conjunto com os formados
pelos bens de súditos de Estados agressores,
passou a constituir o "Fundo de Indenização de
Guerra".
3. Não nos parece possível ou, pelo menos,
aconselhável a utilização definitiva de tais depósitos,
conforme preceitua a proposição número 178, ora
em exame, e, ainda quando se tratasse da hipótese
de utilização, tão sòmente, dos bens e valores
aludidos nos já citados artigos 2º e 11, do Decreto-lei
número 4,166 – de propriedade de súditos de
Estados agressores – não menos cautelosa deverá
ser a ação do Poder Legislativo. Merecem acurado
estudo os fundamentos, normas e condições
estatuídas pelas preceituações do direito então
vigentes. A Lei Constitucional nº 5, prescreve (art.
166, § 2º) a hipótese em que se verificaria a
suspensão das garantias constitucionais atribuídas à
propriedade e à liberdade das pessoas físicas e
jurídicas, súditos do Estado agressor.
A Iei ordinária – Decreto nº 4.166 – instituiu
medidas preventivas e meramente asseratórias, em
favor do Estado Brasileiro, e seus nacionais dentro,
porém, do regime estrito da suspensão das garantias
constitucionais estabelecendo, entretanto, em
harmonia
com
indiscutíveis
princípios
de
direito
internacional,
a
condição,
expres-
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samente determinada pelo seu artigo 3º, ou seja, a
da eventualidade de se verificar ou não a cabal
satisfação dos prejuízos por parte dos Estados
agressores.
Há, pois, uma condição de Lei a que está
subordinada a utilização dos depósitos constituídos
por bens de súditos de Estados agressores. Antes de
mais nada, deverá, portanto, ser verificado se
condição eventual tão expressamente estabelecida
foi ou não, será ou não, cumprida. Tal constatação
só se tornará possível em face dos têrmos, cláusulas
e condições do Tratado de Paz que vier a ser
firmado entre o Estado Brasileiro e os Estados
agressores. Em principio, respeitando-se a condição
preestabelecida, só então seria possível, salvo
melhor juízo, a utilização do produto dos bens
sequestrados e levados a depósito, a título de.
garantia, na forma do artigo 3º do Decreto nº 4.166.
O Decreto-lei nº 8.853, de 4 de janeiro de
1946, ao considerar que "as principais restrições
impostas aos súditos alemães, japoneses, italianos.
tiveram como objetivo assegurar o pagamento das
indenizações devidas por atos de agressão da
Alemanha, Japão e Itália", reafirmou, mais uma vez,
a condição de eventualidade acima citada.
Sòmente o Tratado de Paz, portanto, poderia
trazer luz a respeito da utilização dos depósitos
creditados – a titulo de garantia do Fundo de
Indenização. E' bem verdade que o mesmo Decreto
8.853 considera que " a Alemanha e o Japão, que se
tornaram solidàriamente responsáveis com a Itália,
por êsses atos de agressão, não satisfizeram até
agora, nem estão em condições de satisfazer
cabalmente as indenizações devidas". A exegese
preclusiva de que se reveste êste "considerando"
não nos parece assente em base legal em face dos
preceitos dominantes do direito internacional
Em face do exposta, não nos parece
aconselhável a solução do pagamento de
indenizações devidas às vitimas da guerra – medida
de fato inadiável – nos têrmos previstos na
proposição nº 178, isto é, com a utilização imediata
do Fundo de Indenização constituído nas condições
dos citados artigos 2º e 11º do Decreto-lei nº 4.166.
A tomada de bens de súditos inimigos,
ainda
que
para
satisfazer
as
mais
justas
aspirações
e
atender
aos

mais sagrados direitos, não deixa de envolver e
atingir os foros de crédito, renome, segurança de que
o Brasil sempre se orgulhou, com justiça,
dispensando tradicionalmente as necessárias
garantias aos direitos individuais de todos quantas
vivem ao amparo das nessas leis. Rodemos afirmar
que a tomada de bens particulares, em que se
incluem, per falta de seleção, os de pessoas fisicas e
jurídicas inimigas, neutras e nacionais, jamais foi
subscrita pelo Brasil. E' de ontem a atuação, nesse
particular, de Nilo Peçanha, à frente do Itamarati,
resistindo a tôdas as pressões para manter
respeitadas nossas tradições e nossa formação
jurídica.
5. O Estado deve proteção, no sentido da
igualdade de todos perante a lei, e de modo geral,
aos estrangeiros residentes no Brasil, como aos
próprios
nacionais.
Razões
especialíssimas,
devidamente configuradas em lei, suspenderam a
proteção constitucional devida aos direitos
patrimoniais. Os súditos de estados agressores, se
viram, desde o estabelecimento do estado de
emergência, atingidos frontalmente pelo Decreto-lei
nº 4.166. Os estrangeiros, pelo 4.807 e os nacionais
em condições muito especiais, pelo 5.777. Estes
diplomas, como já foi dito, permitiram que um mesmo
depósito se confundissem bens sequestrados por
fundamentos diversos, ou seja, em decorrência da
condição de nacionalidade e da pratica de atividade
contrárias à segurança nacional.
Duas causas, portanto, ou dois fundamentos
determinaram sua constituição.
A proposição em exame, envolvendo sem a
menor seleção prévia, a tomada dos mais distintos
bens e valores, que se encontra garantidos peles
preceitos constitucionais ora vigentes, assume
aspecto da mais alta relevância. A utilização, assim,
indiscriminada, de tais bens, redundaria na aplicação
da pena de confisco. Esta medida estrema não foi,
entretanto instituída nem mesmo na legislação de
guerra, ao tempo do regime da Carta de 1937.
As medidas adotadas foram de simples e
compreensível garantia. A pena de confisco só
excepcionalmente poderia ocorrer quanto aos bens
das pessoas físicas ou jurídicas súditos de estado
agressor, isto, porém, na forma do artigo 3º do
Decreto-lei nº 4.166.
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6. Se a penado confisco não foi – ao que nos tido de serem pagas imediatamente as indenizações
consta, pelo menos – instituída no regime da carta devidas às vitimas de guerra.
de 1937, sua instituição em plena vigência da
Sala das Comissões, em 5 de dezembro de
Constituição de 17 de setembro de 1546 se nos 1947. – Filinto Muller.
afigura impossível.
Basta atentarmos nos salutares preceitos dos
Nº 52, de I948
arts. 141, § 16 e § 31, arts. 206, 214 e 215 – da
referida Constituição.
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição
De nada valeria, pois, em face do imperativo nº 178, de 1947.
constitucional, tomar indiscriminadamente bens
Relator – Sr. lsmar de Góes.
depositados para incorrer, mais tarde, no risco de
O projeto nº 472, de 1947, vindo da Câmara
devolvê-lo com maiores ônus e encargos para a dos Deputados, cria o "Fundo de Indenizações", com
Nação.
o produto dos bens e valores escriturados e
7. Nesta ordem de idéias é de acentuar-se que recolhidos a depósito, na forma dos artigos 1º e 11
constituiria salutar providência, até, a liberação de do Decreto-lei nº 4.166, de 11 de março de 1942, e
todos os bens sôbre os quais não haja pesado tem por objetivo o imediato pagamento de
restrição imposta em conseqüência de decisão indenização às vitimas da guerra, tomando outras
judicial que tenha atingido aos seus respectivos providências correlatas.
titulares.
A proposição tem o caráter de lei de
A estagnação e paralisação de grandes emergência, pois, que não atende a outros e
valores e o impedimento das atividades de seus variados aspectos do problema relativo àqueles
titulares produz sérios prejuízos para o comércio e, bens.
conseqüentemente, para os cofres da Nação.
Por êsse motivo e opinando que se deve
Seria pois, a nosso ver, de todo aconselhável encarar, com mais largueza uma situação já
a ampliação da medida adotada pelo Decreto-lei nº constituida, de fato e de direito, qual seja da
7.723, de 10 de julho de 1945, liberando-se desde transformação de fundo de garantia em fundo de
logo os bens das pessoas físicas ou jurídicas pagamento, a Comissão de Constituição e Justiça,
atingidas por simples medida política de guerra, que desta Casa, apresentou um bem justificado
não hajam incidido em condenação judicial, que substitutivo, mais completo, atingindo, também, a
sejam súditos dos Estados Agressores, aliados, questão da liberação dos bens bloqueados,
neutros eu brasileiros.
possíveis de justa liberação.
8. Em conclusão:
E' fora de dúvida que a estagnação e
a) Somos contrários à utilização dos bens paralisação dos valores em depósito, pertencentes
constituídos em depósito na forma dos artigos 2º e aos súditos do "Eixo" e o impedimento das atividades
11º do Decreto-lei nº 4.166 porque os julgamos de seus titulares se refletem, desvantajosamente, na
intangíveis em face das normas constitucionais economia nacional.
vigentes.
A aprovação do projeto em lide, porém, que
b) Entendemos que às Famílias vítímas da visa medida justa e inadiável, não prejudica a
guerra devem ser indenizadas urgentemente e solução geral do problema, traduzida em várias
independentemente de qualquer subordinação de indicações e projetos em andamento na Câmara dos
verificação de valores ou bens sôbre os quais Deputados, salvo se se quiser, desde logo, aprovar o
possam, no presente ou no futuro, pesar dúvidas ou substitutivo apresentado pela douta Comissão de
controvérsias.
Constituição e Justiça.
Nestas condições, recomendamos seja
Sala das Comissões, em 21 de janeiro de
aprovada a proposição nº 178, de 1947, substituindo- 1947. Ivo d'Aquino, Presidente. – Ismar de Góes,
se o seu artigo 1º pelo seguinte:
Relator. – Mathias Olympio. – Santos Neves. –
Art. 1º O Poder Executivo tomará às Alfredo Neves. – Salgado Filho. – Ferreira de Souza.
providências
necessárias
no
sen- – José Americo. – Alvaro Adolpho.
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PARECER

PARECER

Nº 53, de 1948

Nº 54, de 1948.

Da Comissão de Finanças,
proposição n° 310 de 1947,
Relator: Alvaro Adolpho.

sôbre

a

1. Roberta Gonçalves de Sousa Brito,
professor catedrático, padrão M, a Escola
Nacional
de
Música,
pediu
ao
Govêrno o pagamento da gratificação de
magistério a que tem direito pelo artigo
1º, item I do Dereto-lei nº 8.315, de 7 de
dezembro de 1945, por contar mais de
20
anos
e
serviço,
o
que
lhe
foi
concedido por decreto do Sr. Presidente da
República de 14 de julho de 1947.
2. Atendendo a que a respectiva
despesa foi criada em meio ao exercício
orçamentário, o Sr. Presidente a República
solicitou,
em
mensagem
frigida
à
Câmara dos Deputados, a abertura do
crédito especial necessário, de Cr$ 7.200,00,
para o pagamento à professôra requerente,
relativo ao período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro
de
1947,
das
gratificações
correspondentes.
3.
Somos
de
parecer
que
o
projeto nº 1.060-1947, da Câmara dos
Deputados, a que se refere a mensagem
presidencial, deve ser aproado pelo Senado.
4. Observamos que houve equivoco na
redação do original dactilografado, no projeto
nº1.060-1947,
quanto
ao
nome
da
requerente, Trata-se da professôra Roberta
Gonçalves
de
Sousa
Brito,
conforme
se vê da exposição de motivos do Sr. Ministro da
Educação
e
Saúde,
da
mensagem
do Sr Presidente da República e do processo
anexo
daquele
Ministério
em
referência
ao
pedido
de
pagamento
das
altas
gratificações. Sugerimos que seja pedida a
devida retificação à Mesa da Câmara dos
Deputados.
Sala das Comissões, em 21 de janeiro de
1948. – Ismar de Góes, Presidente. – Alvaro
Adolpho, Relator. – Salgado Filho. – Santos
Neves. – Alfredo Neves. – Mathias Olympio. –
Durval Cruz. – Ferreira de Souza.

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre a
proposição número 4, de 1948.
Relator: Sr. Vergniaud Wanderley.
Convocando extraordinariamente o Congresso
Nacional para funcionar de 16 de dezembro do ano
último a 16 do mês vindouro, tornou-se necessário um
crédito especial para ocorrer ao pagamento da ajuda de
custo relativa a tal período.
Com essa finalidade a Câmara dos Deputados
aprovou a proposição número 4, de 1946, ora submetida
ao parecer desta Comissão, que, ao se manifestar sôbre
a matéria, cumpre indagar sôbre se a mesma contraria
disposição de lei ou infringe a Constituição.
Examinado o projeto sob êsse duplo aspecto,
nenhuma restrição ocorre, razão por que opinamos que
o mesmo está em condições de merecer, igualmente, a
aprovação pelo Senado.
Êste o parecer.
Sala das Comissões, em 20 de janeiro de 1948. –
Waldemar Pedrosa, Presidente, em exercício. –
Vergniaud Wanderley, Relator. – Filinto Müller. – Ferreira
de Souza. – Arthur Santos. – Lúcio Corrêa.
PARECER
Nº 55, de 1948.
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição nº
4, de 1948.
A proposição nº 4, de 1948, abre ao Congresso
Nacional o crédito especial de Cr$ 3.303.000,00,
destinado a ocorrer ao pagamento da ajuda de custo aos
congressistas, relativa à convocação extraordinária do
Congresso Nacional, de 16 de dezembro de 1947 a 16
de fevereiro de 1948.
A douta Comissão de Constituição e Justiça
manifestou-se pela constitucionalidade da matéria, de
vez que a mesma não infringe a Constituição nem
contraria disposição de lei.
Quanto ao aspecto financeiro, trata-se de medida
visando acorrer à despesa de caráter especial, não
prevista no Orçamento, cabendo, por conseguinte, a
abertura de crédito na forma proposta.
Nessas condições, esta Comissão e de parecer
favorável ao crédito, nada havendo que se opôr ao
mesmo.
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Sala das Comissões, em 21 de janeiro de aposentados compulsòriamente em virtude de idade.
1948. – Ismar de Góes, Presidente. – Mathias
Salvo redação, não seria injusta a aceitação
Olympio, Relator. – José Américo. – Andrade da emenda..."
Também o nobre Senador Augusto Moira,
Ramos. – Salgado Filho. – Santos Neves. – Durval
quando se discutia a Proposição nº 63, apresentou
Cruz. – Alvaro Adolpho. – Apolonio Sales
"emenda mandando estender o regime do projeto
Nº 56, de 1947
aos que se valeram do direito e reclomação,
instituindo pelo parágrafo único do art. 18 das
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre Disposições Transitórias da Constituição de 16 de
julho de 1934, e que obtiveram parecer favorável da
o projeto n° 1 de 1948.
Relator: Sr. Filinto Müller:
Comissão Revisora a que se refere o Decreto nº 254
O Projeto nº 1 de 1948, de autoria do nobre de 1 de agôsto de 1935 e decisão do Poder
Senador pelo Piauí Sr Joaquim Pires visa amparar Executivo mandando aproveitá-los".
os membros do Ministério Público Federal,
Opinando sobre esta emenda declarou a
exonerados em 1930 e ainda não reintegrados, ou Comissão de Justiça:
postos
em
disponibilidade,
assegurando-lhes
"Não se discute, agora, a procedência da
aposentadoria com os proventos dos cargos que emenda ou a justiça de suas providências.
exerciam, ou de cargos equivalentes, desde que
Como no caso da emenda Joaquim Pires,
estejam compreendidos nos requisitos do art. 30 ns. I alheia ao projeto que tem finalidade expecífica, a
e II do Ato das Disposições Constitucionais emenda Augusto Meira deve constituir projeto em
Transitórias da Constituição de 18 de setembro de separado para novo estudo".
1946.
Em face do parecer da Comissão de
Tal aposentadoria, reza ainda o projeto Constituição e Justiça deliberou o ilustre Senador
Joaquim Pires, deverá ser concedida nos têrmos do Joaquim Pires retirar sua emenda à Proposição nº 63
art. 2º da Lei nº 583 de 9 de novembro de 1937.
e apresentar em plenário o Projeto ora submetido ao
Quando a Comissão de Constituição e Justiça exame desta Comissão.
foi chamada a opinar sôbre a Proposição nº 63 de
– Como é sabido, vitoriosa a revolução de
1947 o relator designado, o nobre Senador pelo 1930, o Govêrno Provisório instalado no País
Paraná, Sr. Arthur Santos teve oportunidade de se exonerou, de plano, inumeros funcionários públicos
manifestar sôbre emenda encaminhada àquela por considerá-los não merecedores da confiança da
Comissão pelos nobres Senadores Flávio Guimarães situação dominante. Trata-se, é evidente, de medida
e Joaquim Pires, consubstanciando medidas violenta, mas explicável pela necessidade em que se
idênticas, embora de maior amplitude, à do projeto encontrava o Govêrno, implantado pela fôrça das
ora em exame, fazendo-o nos seguintes termos:
armas, de consolidar sua posição.
"De autoria dos nobres Senadores Joaquim
Para isso teve necessidade, imperiosa, de
Pires e Flávio Guimarães há uma emenda mandando afastar de seus cargos servidores públicos que não
conceder aos funcionários públicos efetivos, aos lhe inspiravam confiança.
membros do Ministério Público e aos serventuários
Tratando-se de govêrno de fato, compreendeda justiça exonerados mas aproveitados, mais tarde, se houvesse exonerado "sem forma nem figura de
em cargos não equivalentes e nestes aposentados, processo" aqueles servidores. Passados, entretanto,
aposentadoria com vencimentos do cargo primitivo os primeiros tempos de exaltação revolucionária
por êles exercido, fazendo-se, para êsse fim, revisão procurou o mesmo govêrno corrigir injustiças
do processo da respectiva aposentadoria.
cometidas reconduzindo aos cargos que antes
Trata-se de atender à situação de exerciam ou nomeando para outros equivalentes
funcionalismo
que,
exonerado
por
motivos muitos funcionários que haviam sido demitidos
compreendidos no art. 177 da carta outorgada ou sumàriamente.
pelo art. 197 do Estatuto das Funcionários
Nem todos, entretanto, lograram ver
Públicos, foram obrigados a aceitar outros reconhecido seu direito e, por outro lado, alguns
cargos ou funções de menores proventos, por aproveitados em cargos inferiores aos anteriormente
contingências
materiais,
e
neles exercidos.
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O legislador constituinte de 1934 julgou
necessário aprovar os "atos do Govêrno Provisório,
interventores federais nos Estados e mais delegados
do mesmo governo "excluido também" "qualquer
apreciação judiciária dos mesmos atos e dos seus
efeitos". (Art. 18 das Disp. Trans.)
Desejando, todavia, possibilitar a reparação de
injustiças, estabeleceu aquele legislador, no
parágafo único do artigo 18 das Disposições
Transitórias da Constituição, que o Presidente da
Repúblca organizaria Comissões presididas por
magistrados vitalícios com o objetivo de emitir
parecer sôbre as reclamações de interessados,
opinando
sôbre
a
conveniência
do
seu
aproveitamento, logo que possível, nos cargos ou
funções públicas que anteriormente exerciam, ou em
outros equivalentes, excluido sempre o pagamento
de quaisquer indenizações.
Dando cumprimento a este salutar dispositivo
da Constituição de 16 de julho de 1934, foi criada
pelo Decreto nº 254 de 1º de agôsto de 1935 a
Comissão Revisora que estudou o seu parecer sôbre
tôdas
as
reclamações
apresentadas
por
interessados.
Sucedeu, entretanto, que, ou por estarem os
cargos preenchidos ou por haverem sido extintos, ou
anda pelo caráter permissivo e não imperativo do
parágrafo único, muitos servidores exonerados pelo
Govêrno Provisório não foram aproveitadas nos seus
cargos ou funções ou em cargos e funções
equivalentes, apesar de pareceres favoráveis da
Comissão Revisora.
Outros daqueles servidores, "premidos por
contingências materiais" se viram obrigados a aceitar
cargos de menores proventos e neles foram
aposentados compulsòriamente em virtude de idade.
Ainda com o nobre propósito de permitir a
reparação de injustiças, o Iegislador constituinte de
1946 incluiu entre os artigos do Ato das Disposições
Transitórias o artigo 30, que reza:
Art 30. Fica assegurada, aos que se valeram
do direito de reclamação instituído pelo parágrafo
único do artigo 18 das Disposições Transitórias da
Constituição de 16 de julho de 1934, a faculdade de
pleitear perante o Poder Judiciário o reconhecimento
de seus direitos, salvo quanto aos vencímentos
atrasados,
relevados,
dest'arte
quaisquer
prescrições, desde que sejam preenchidos os
seguintes requisitos:

I – terem obtido, nos respectivos processos,
parecer favorável e definitivo da Comissão Revisora
a que se refere o Decreto nº 254, de 1º de agosto de
1935;
II – não ter o Poder Executivo, na
conformidade do parecer da Comissão Revisora, a
fim de reparar os direitos dos reclamantes.
Do exame do dispositivo constitucional acima
transcrito verifica-se que se afasta ele do radicalismo
da Constituição de 1934, que impedia a apreciação
judiciária dos atos do Governo Provisório, abrindo
acesso ao Poder Judiciário àqueles que hajam obtido
parecer favorável da Comissão Revisora criada pelo
Decreto nº 254, de 1935.
Não nos parece, data vênia, que atinja seus
objetivos de justiça reparadora o dispositivo do art.
30, por duas razões:
1º – porque exclui do seu amparo aqueles
funcionários exonerados que, por esta ou aquela
razão, não recorreram à Comissão Revisora;
2º – porque deixa ainda sujeitos aos
precalços, às demoras de uma decisão judiciária a
velhos servidores que tiveram parecer favorável nas
suas reclamações e, possivelmente, no fim da vida,
não podem alimentar grandes esperanças de verem
reconhecidos seus direitos e reparadas as injustiças
de que foram vítimas.
Comentando o citado dispositivo constitucional
ensina Pontes de Miranda:
"Trata-se, no fundo, de relevação parcial de
prescrição; o direito reviveu, por fôrça do art.
30, e com êle as pretensões que irradiava e
continuou, também por fôrça do art. 30, a irradiar.
Sòmente a pretensão a vencimentos atrasados
desapareceu.
E define o eminente Mestre:
"Vencimentos atrasados são vencimentos
anteriores a 18 de setembro de 1946".
Estabelecido que o direito daqueles que foram
afastados sumàriamente de seus cargos ou funções
pelo Govêrno Provisório, e obtiveram, mais tarde,
parecer favorável da Comissão Revisora, reviveu,
por fôrça do artigo 30, parece-nos possível ao
legislador ordinário, sem ferir a Constituição, antes
procurando dar cumprimeinto aos seus nobres e
elevados objetivos, reparar, por meio de lei,
injustiças que se eternizam.
Entendemos
por
isso,
em
princípio,
ser
constitucional,
oportuno
e
justo
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o projeto da autoria do nobre Senador Joaquim
Pires. Não concordamos, entretanto com seu
aspecto restrito, amparando, exclusivamente, aos
membros do Ministério Público. A medida deve ter
caráter amplo, abrangendo a todos os "que se
valeram do direito de reclamação instituído pelo
parágrafo único do artigo 18 das Disposições
Transitórias da Constituição de I6 de julho de 1934".
Assim oferecemos ao exame do plenário o
seguinte:
SUBSTITUTIVO AO PROJETO Nº 1 DE 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As funcionários públicos efetivos, os
membros do Ministério Público e os serventuários de
Justiça exonerados pelo Govêrno Provisório, com os
requisitos do artigo 30 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição de 18 de
setembro de 1946, que não foram reintegrados nos
cargos que exerciam ou postos em disponibilidade
ou foram nomeados para cargo não equivalente,
serão aposentados com os proventos dos nos cargos
que exerciam, ou postos em disponibilidade, ou
foram no têrmos do artigo 2º da lei nº 583, de 9 de
novembro de 1937.
Parágrafo único. Tendo sido extinto o cargo e
não havendo equivalente, a aposentadoria será
concedida com os vencimentos e vantagens da data
da extinção e acréscimos concedidos em leis
posteriores.
Art. 2º Serão revistas as aposentadorias já
decretadas, a fim de serem enquadradas nos
dispositivos da presente lei.
Art. 3º O Govêrno mandará reexaminar as
reclamações sôbre as quais a Comissão Revisora
não opinou, a fim de aproveitar os reclamantes
contra os quais nada tiver existido nas vagas da
carreira, de que foram afastados.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
Aprovando o projeto acima o Senado terá
concorrido para fazer desaparecer uma injustiça de
que são vítimas há longos anos velhos servidores da
Nação. E o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 20 de janeiro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Presidente em exercício.
– Filinto Muller, Relator. – Etelvino Lins. – Vergniaud
Wanderley. – Ferreira de Souza. – Arthur Santos.

Vem à Mesa, é lido e vai a imprimir o
seguinte:
Em requerimento de 6 de novembro do ano
findo, Mário Polo, Taquígrafo Revisor, padrão O,
alegando contar mais de 35 anos de serviço público.
requereu sua aposentadoria fundado no § 1º do art.
191 da Constituição Federal.
Informando o processo, a Diretoria de
Contabilidade e Pessoal do Senado Federal
esclarece que o requerente conta 37 anos 4 meses.e
13 dias de serviço público federal, sendo 36 anos e
I8 dias prestados na Secretaria, desta Casa do
Congresso, 3 meses e 25 dias no Exército Nacional
e mais 1 ano correspondente ao dôbro do tempo
concernente ao período de licença não gozada, Isto
é, 6 meses ex-vi do § 1º do art. 278, do Decreto-lei
número 1.713, de 28 de outubro de 1939, que dispõe
sôbre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União.
Isto pôsto, de conformidade com o art. 191 §
1º e 2º da Constituição Federal e considerando as
informações prestadas pelo Diretor Geral à
Comissão Diretora, esta Comissão submete à
elevada consideração do Senado o seguinte:
PARECER
Nº 57 – 1948
Em requerimento de 6 de novembro do ano
findo, Mário Polo, Taquígrafo Revisor, padrão O,
alegando contar mais de 35 anos de serviço público
requereu sua aposentadoria fundado no parágrafo 1º
do artigo 191 da Constituição Federa.
Informando o processo, a Diretoria do Pessoal
do Senado Federal esclarece que o requerente conta
37 anos e 4 messes e 13 dias de serviço público
federal, sendo 36 anos e 18 dias prestados a
Secretaria desta Casa do Congresso, 3 meses e 25
dias no Exército Nacional e mais 1 ano
correspondente ao dôbro do tempo concernente ao
período de Iicença não gozada, isto é, 6 meses ex-vi
do parágrafo 1º do art. 278, do Decreto-lei nº 1.713,
de 28 de outubro de 1939, que dispõe sôbre o
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Isto pôsto, de conformidade com o art. 191,
parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal e
considerando as informações prestadas pelo Diretor
Geral
à
Comissão
Diretora,
desta
Co-
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missão submete à elevada consideração do
Senado o seguinte.
PROJEIO DE RESOLUÇÃO
Nº 1–1948
O
Senado
Federal,
nos
têrmos
do
artigo
40
da
Constituição
e
do
Regulamento em vigor de sua Secretaria,
resolve
aposentar
com
vencimentos
integrais, inclusive adicionais, o Taquígrafo
Revisor do Senado Federal, padrão O, Mário
Polo.
Sala da Comissão Diretora em 19 de
janeiro de 1948, – Mello Vtanna. – João
Vilasbôas. – Dario Cardoso. – Plínio Pompeu. –
Adalberto Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura
do Expediente.
O
SR.
PLINIO
POMPEU
(pela
ordem): – Sr. Presidente, peço a Vossa Ex.ª
consulte a Casa sobre se concede dispensa de
publicação dos pareceres ns. 54 e 55,
bem como do interstício regimental, a fim
de que seja incluída na ardem do dia
da sessão de amanhã a Proposição nº 4, de
1948.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento do Senador Plínio
Pompeu, pedindo dispensa que figure na ordem
do dia da sessão de amanhã a proposição
nº 4 de 1948, que abre crédito especial ao
Congresso Nacional para pagamento de ajuda de
custo relativa ao período de convocação
extraordinária.
Os senhores senadores que aprovam o
pedido,
queiram
conservar-se
sentados.
(Pausa).
Está concedida a dispensa.
Vem à Mesa, é lido e aprovado o
seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 12, de 1948
Sr. Presidente:
Requeiro dispensa de impressão e de
interstício do parecer ao projeto nº 1 de 1948,
para que possa figurar na ordem do dia de
amanhã, digo sexta-feira.
Sala das Sessões, em 22 de janeiro de
1948. – Joaquim Pires.
Comparecem mais os Srs. Senadores.
Joaquim Pires.
Clodomir Cardoso.
Olavo Oliveira.

Camilo Mercio.
Pereira Pinto.
Alvaro Adolpho.
Alfredo Neves.
Ribeiro Gonçalves.
Vespasiano Martins.
Ivo d'Aquino.
Georgino Avelino.
Andrade Ramos.
Durval Cruz (13).
Deixaram de comparecer os Sr Senadores:
Augusto Meira.
Victorino Freire.
José Neiva.
Fernandes Tavora.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Walter Franco.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Attílio Vivacqua.
Marcondes Filho.
Roberto Simonzen.
Dário Cardoso.
Pedro Ludovido.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser (16).
Não há oradores inscritos (Pausa).
Nenhum sr. senador desejando usar da palavra,
passa-se á
ORDEM DO DIA.
Votação, em discussão único, da proposição nº
197, de 1947, que concede vantagens a militares que
participaram de operações de guerra (Com pareceres
números 46 e 47, das Comissões de Fôrças Armadas e
de Finanças).
Vem à Mesa e é lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 13, de 1948
Requeiro seja ouvida a Comissão de Constituição
e Justiça sôbre a proposição nº 197 de 1947.
Sala das Sessões, em 22 de janeiro de 1948. –
Arthur Santos.
O SR. PRESIDENTE: – O plenário acaba de
ouvir a leitura do requerimento formulado pelo nobre
Secador Arthur Santos, pedindo audiência da Comissão
de Constituição e Justiça sôbre a proposição nº 197, de
1947.
Os senhores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
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E' sem debate aprovado, em 2ª discussão, o
Discussão única da proposição número
seguinte:
206, de 1947, que autoriza o Tribunal
de Contas a registrar o térreo do contrato
PROTETO
celebrado entre a Serviços Hollerith S. A. e o
Ministério da Agricultura, para execução dos
Nº 2 – 1948
cálculos mensais e anuais das observações
meteorológicas. (Com pareceres ns. 35 e
Congresso Nacional decreta:
36, das Comissões de Agricultura, Indústria e
O parágrafo único do art. 2º da Lei nº 140, de 18 Comércio e de Finanças, êste último oferecendo
de novembro de 1947, passará a ter a seguinte redação: emenda).
Art. 2º
Discussão única da proposição número
Parágrafo único. A moeda de dez centavos 319, de 1947, que autoriza a abertura, pelo
deverá ter no inverso a efigie de José Bonifácio; a de Ministério da Educação e Saúde, do crédito
vinte centavos a efígie de Rui Barbosa e a de cinqüenta especial de Cr$ 10.883,90, para atender a
centavos a efigie do atual Presidente da República, pagamento de gratificação de magistério a
General Eurico Gaspar Dutra, tôdas orladas com a Francisco Barreto Rodrigues Campelo. (Com
inscrição "Brasil".
parecer favorável nº 37, da Comissão de
O projeto vai ser remetido à Câmara dos Finanças).
Deputados.
Discussão
única
da
proposição
Esgotada a matéria da ordem do dia, vou encerrar número 4, de 1948, que abre, ao Congresso
a sessão, designando para a de amanhã a seguinte:
Nacional,
o
crédito
especial
de
Cr$
3.303.000,00, para ocorrer ao pagamento da
ORDEM DO DIA
ajuda de custo relativa ao período de
convocação extraordinária, de 16 de dezembro de
1ª discussão do projeto nº 1, de 1948, que dispõe 1947 a 16 de fevereiro de 1948. (Com
sôbre a aposentadoria dos membros do Ministério pareceres favoráveis ns. 54 e 55, das
Público com os requisitos do art. 30 ns. I e II do Ato das Comissões de Constituição e Justiça e de
Disposições Transitórias da Constituição. (Com parecer Finanças).
nº 56 da Comissão de Constituição e Justiça, oferecendo
Levanta-se a sessão às 14 horas e 40
substitutivo).
minutos.
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24ª SESSÃO, EM 23 DE JANEIRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14 horas comparecem os
Senadores:
Alvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Clodomir Cardoso.
José Neiva.
Mathias Olympio.
Plínio Pompeu.
Georgino Avelino.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergn'aud Wanderley.
José Américo.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Apolonio Sales.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Maynard Gomes.
Pereira Moacyr.
Attilio Vivacqua.
Henrique de Novaes.
Hamilton Nogueira.
Alfredo Neves.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Euclydes Vieira.
Filinto Mülller.
João Villasbôas.
Arthur Santos.
Francisco Gallotti.
Lúcio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Azevedo Ribeiro. (35).

Senhores

O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
35 srs. senadores, Havendo número legal, está
aberta a sessão, Vai-se proceder à leitura da ata.
O Sr. 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 Secretario (servindo de 1º) declara
que não há expediente e lê os seguintes pareceres,
que vão a imprimir.

PARECER
Nº 58 – 1948
Da
Comissão
de
Agricultura
Indústria
e
Comércio
–
sôbre
carta
do
Sr.
Alfredo
dos
Anjos
sugerindo
medidas
relativamente
aos
preços de gêneros.
O Sr. Alfredo dos Anjos, em carta
dirigida
ao
Sr.
Presidente
do
Senado,
sugere
uma
série
de
providências
no
sentido de solucionar-se a crise econômica
brasileira.
Em
seu
primeiro
tópico,
visa
a
carta
a
modificação
das
atuais
tarifas
de
nossas
ferrovias,
que
seriam modificadas por um sistema que
preconisa.
Encaminhada
ao
Sr.
Ministro
da
Viação
a
carta
referida,
S.
EX.ª
a
devolveu agora, com longo e substancioso
parecer
do
Sr.
Diretor
Geral
do
Departamento
Nacional
de
Estradas
de Ferro contrário à sugestão, baseado
em dados concretos.
Somos
assim
pelo
arquivamento
da carta do Sr. Alfredo dos Anjos.
Sala
das
Comissões,
em
20
de
dezembro
de
1947.
–
Pereira
Pinto,
Presidente. – Maynard Gomes, Relator. – Sá
Tinoco. – Novaes Filho.
PARECER
Nº 59 – 1948
Da
Comissão
de
Constituição
e
Justiça,
sôbre
o
projeto
nº
50,
de 1947.
Relator, Sr. Augusto Meira
O nobre Senador Andrade Ramos,
ofereceu à consideração do Senado o
projeto nº 50 de 1947 visando regular o
fabrico do pão, com a mistura da farinha
de
trigo
com
a
farinha
de
arroz.
Vê-se
em
S.
Ex.ª
a
ele-
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vada preocupação das cousas públicas no que respeita
a sua vida econômica. O projeto pode ter as suas
vantagens, mas não parece razoável a obrigatoriedade
imposta. Não é razoável que os poderes públicos
estejam constantemente a intervir na vida particular do
comércio e das indústrias por meio de leis compulsórais.
Assim, parece que o projeto melhor realizará os seus
fins tendo a lei o caráter meramente permissivo ou
facultativo. A grande necessidade, entre nós, é
promover o cultivo do trigo, e o projeto como está, tende
a arrefecer a iniciativa dos cultivadores de trigo. Nestas
condições, sou de opinião que o projeto sómente deve
ser aceito ficando aos Interessados a faculdade de se
utilizar ou não da mistura dos produtos de panificação,
conforme as vantagens que isso possa ocasionar.
Sala das Comissões, em 22 de dezembro de
1947. – Attilio Vivacqua, Presidente, nos têrmos da
declaração de voto do Sr. Senador Arthur Santos. –
Augusto Meira, Relator. – Arthur Santos, pela
constitucionalidade do Projeto, apreciado. "de meritis".
pelas Comissões técnicas. – Etelvino Lins, com a
declaração de voto do Senador Arthur Santos. - Ferreira
de Souza, com o voto do Senador Arthur Santos. –
Waldemar Pedrosa, de acôrdo com a declaração do
Senador Arthur Santos. – Lucio Corrêa, de
acôrdo com a declaração do Senador Arthur Santos. –
Filinto Muller, de acôrdo com o voto do Senador Arthur
Santos.
PARECER
Nº 60 – 1948
Da Comissão de Agricultura,
Comércio, sôbre o projeto nº 50, de 1947.

Indústria

pelo projeto parece atender, de algum modo, às
dificuldades do momento.
Somos, assim, por sua aprovação.
Sala das Comissões, em 20 de janeiro de 1948. –
Pereira Pinto, Presidente. – Maynard Gomes, Relator. –
Sá Tinoco. – Novaes Filho.
PARECER
Nº 61 - 1948

Da Comissão de Redação de Leis - Redação final
da proposição número 103, de 1947.
Relator, Sr. Ribeiro Gonçalves.
Esta Comissão fez no projeto número 377, de
1947, da Câmara das Deputados, algumas alterações
de forma, constantes do anexo.
O seu art. 1º, na forma originária, é expresso
nestes têrmos:
"Art. 1º No art. 81 do Decreto-lei nº 9.760, de 5 de
setembro de 1946, é incorporado o § 4º, e modificada a
redação dos artigos 82 e 84, do citado decreto-lei, que
passam a vigorar com a seguinte redação:
(Segue o parágrafo e os artigos).
A Comissão dividiu a disposição supra em dois
artigos, o que lhe pareceu necessário para que ela seja
expressa de modo claro e preciso.
No art. 1º, tratou do § 4º do Decreto-lei. Os arts.
82 e 84 desse decreto passaram a constituir objeto do
art.2º do projeto.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 21 de
janeiro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente –
Ribeiro Gonçalves, Relator – Cícero de Vasconcelos –
e Waldemar Pedrosa.

Relator, Sr. Pereira Pinto.
O nobre Senador Andrade Ramos ofereceu à
consideração do Senado, o Projeto nº 50
de 1947, visando regular o fabrico do pão,
com a mistura da farinha de trigo com a farinha de
arroz.
Ninguém ignora a dificuldade por que
passa o País na obtenção da farinha de trigo,
que, por preço já muito alto, ameaça maior
elevação. A solução de emergência apontada

PARECER
Nº 62 – I948
Da Comissão de Redação de Leis
– Redação final da proposição nº 203, de 1948.
Relator, Sr. Cícero de Vasconcelos.
Tendo o art. 11° do Projeto numero 761 A. de
1947, da Câmara dos Deputados, recebido, na
Comissão de Finanças, emenda substitutiva, que logrou
aprovação em plenário, somos de parecer que seja
mantida a sua redação. (Anexo nº 1).
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No anexo nº 2, vem o projeto com a emenda.
Sala da Comissão de Redação de Leis,
em 21 de janeiro de 1948. – Clodomir
Cardoso,
Presidente
–
Cícero
de
Vasconcelos, Relator – Ribeiro Gonçalves – Waldemar
Pedrosa.
Art. 1º O art. 81 do Decreto-lei nº 9.760, de 5 de
setembro de 1946, passa a vigorar com um novo
parágrafo que é o seguinte:
§ 4º – O servidor que ocupar próprio
nacional ou outro imóvel utilizado em serviço
público
da
União,
situado
na
zona
rural,
pagará
apenas
a
taxa
anual
de
0,50,
sôbre o valor atualizado do imóvel, ou da parte nêle
ocupada.
Art. 2º Os arts. 82 e 84 do citado Decreto-Lei são
substituídos por êstes:
Art. 82. A obrigatoriedade da residência
será determinada expressamente por ato do
Ministro de Estado, sob a jurisdição de cujo
Ministério se encontrar o imóvel, ouvido prèviamente o
S. P. U.
Art. 84. Baixado o ato a que se refere o art. 82, se
o caso for de residência em próprio nacional, o
Ministério o remetrá, por cópia, ao S. P.U.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
ANEXO Nº 1
Redação final da emenda substitutiva ao art. 1º
do projeto número 761-A, de 1947, da Câmara dos
Deputados, apresentada ao Senado e por êste
aprovado.
Art. 1º Fica aprovado o contrato celebrado,
em 7 de maio de 1947, entre a Imprensa Nacional
e a Serviços Hollerith S. A., Instituto Brasileiro
de Mecanização (I. B. M.), para locação de
equipamento
eletro-mecânico
"Internacional",
durante o ano de 1947, na importância de ..................
Cr$ 250.000,00,
correndo
as despesas por
conta da Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação
I
–
Diversos
–
Subconsignação
36
–
Serviços Contratuais – Inciso 24 – Imprensa Nacional,
do
anexo
18
–
Ministério
da
Justiça
e
Negócios Interiores, do Orçamento Geral da
República, Lei número 3, de 2 de dezembro de 1946.

ANEXO Nº 2
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o contrato celebrado em 7
de maio de 1947, entre a Imprensa Nacional e a
Serviços Rollerith S. A., Instituto Brasileiro de
Mecanização (I. B. M.), para locação do equipamento
eletro-mecânico "Internacional", durante o ano de 1947,
na importância de Cr$ 250.000,00, correndo as
despesas por conta da Verba 3 – Serviços e Encargos –
Consignação I – Diversos – Sub-consignação 36 –
Serviços Contratuais – Inciso 24 – Imprensa Nacional,
do anexo 18 – Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, do Orçamento Geral da República, Lei nº 3,
de 2 de dezembro de 1946.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER
N° 63 – 1948
Da Comissão de Redação de Leis – Redação
final da proposição nº 314, de 1947.
Relator: Sr. Ribeiro Gonçalves.
A Comissão deu ao projeto nº 314, da Câmara
dos Deputados, a redação constante do Anexo, fazendo
nele ligeira modificação de forma.
O art. 1º, na forma sob que foi aprovado, alude, in
fine, ao "orçamento vigente".
Como porém, a promulgação da lei há de ser feita
no corrente, a Comissão substituiu as palavras acima
sublinhadas, por esta: "Orçamento de 1947".
Sala da Comissão de Redação, 22 de janeiro de
1948. – CIodomir Cardoso, presidente. – Ribeiro
Gonçalves, relator. – Cícero de Vasconcelos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' aprovado o contrato celebrado, a 8 de
julho de 1947, entre o Departamento Federal de
Segurança Pública e o Instituto Brasileiro de
Mecanização Serviços Hollerith S. A., para a elaboração
mecânica dos serviços relativos ao pessoal Integrante
dos Quadros Permanentes e Suplementar, inclusive o
pesoal extranumerário, até o total de 8.000 unidades
mecanizadas, e dos serviços atinentes a material
e
ao
orçamento,
uns
e
outros
prestados
durante
o
ano
passado,
pela
importância
de Cr$ 431.960,00, correndo as despesas, por conta da
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verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação I –
Subconsignação 36, – Serviços contratuais (29), anexo
18 do orçamento de 1947.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 64 – 1948
Da Comissão de Redação de Leis – Redação
final da proposição nº 226, de 1947.
Relator, Sr. Ribeiro Gonçalves
A Comissão submete ao Senado, em anexo, a
redação final do projeto nº 226, de 1947, da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis,
em 22 de janeiro de 1948. – Clodomir
Cardoso,
Presidente.
–
Ri-beiro
Gonçalves,
Relator. – Cícero, de Vasconcelos. – Waldemar
Pedrosa.
ANEXO Nº 1
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Isenta de imposto de importação,
das taxas aduaneiras, inclusive as de armazenagem,
e do imposto de consumo, a caixa vinda de
Portugal,
para
o
Ginásio
Sta.
Doroteia,
com o peso bruto de 27 quilos, e que
contém
uma
imagem,
em
madeira,
da
beata Frassineti, destinada à, veneração e instrução
religiosa.
Art. 2º - A presente lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECER
N° 65 – 1948

ANEXO Nº 1
REDAÇÃO FINAL
Emenda aditiva ao artigo 1°:
Parágrafo único. - Essa aquisição será feita
diretamente pelo Ministério de Viação e Obras Públicas,
que observará as formalidades legais.
ANEXO Nº 2
Congresso Nacional decreta:
Art. 1. – E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 50.459, 500,00 (cinquenta milhões,
quatrocentos e sessenta e nove mil e quinhentos
cruzeiros), para a aquisição de unidades destinadas ao
Serviço de Navegação da Bacia do Prata.
Parágrafo único. – Essa aquisição será feita
diretamente pelo Ministério da Viação e Obras Públicas,
que observará as formalidades legais.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Tem a palavra o Sr, Senador Ferreira de Souza,
primeiro orador inscrito.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*): – Sr.
Presidente, é testemunha o mundo político brasileiro - e
disso tem conhecimento a Casa – do acontecimento de
alta importância verificado, no Palácio do Catete.
Sabemos todos que, visando uma colaboração
consciente e honesta, em tôrno dos elevados interêsses
nacionais, os três maiores partidos do Brasil, atendendo
aos desejos do Senhor Presidente da República, vêm
de há muito, entrando em entendimentos, por que, de
sua ação, sem prejuízo dá autonomia partidária de cada
um resulte uma obra comum, útil e justa.
Tiveram, ontem, coroamento brilhante êsses
entendimentos preliminares. Afinal, as três grandes
forças, pelas quais se divide a influência eleitoral no
Brasil, pondo de lado suas divergências doutrinárias, ou
mesmo
pessoais,
esquecendo
as
inevitáveis
separações resultantes do ardor das lutas eleitorais,
deram-se as mãos e proclamaram, em presença do
Supremo Magistrado da Nação, estarem dispostas, a se
unir, nêste instante difícil para a vida do País – difícil no
sentido político, pela volta ao regime de__________________

Da Comissão de Redação de Leis – Redação
final da proposição nº 76, de 1947.
Esta Comissão submete ao Senado, em
anexo, a redação final da emenda apresentada
ao art. 1º do projeto nº 296, de 1947, da
Câmara dos Deputados, e aprovado Pelo senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em
22 de janeiro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Ri-beiro Gonçalves, Relator. – Cícero de Vasconcelos. (*) Não foi revisto pelo orador.
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mocrático, difícil no campo econômico e muito difícil
também no setor financeiro – com as vistas voltadas
para as superiores aspirações da Pátria.
Não afirmo, Sr. Presidente, que o fato constitua,
por si, a realização do ideal. Não avanço que significa,
desde logo, a aplicação decorrente de tôda esta face,
em que os homens de responsabilidade política
trataram dos interêsses brasileiros sobrepostos aos das
suas agremiações.
Quero, apenas, dizer que aquela hora final do
entendimento, em que se lançaram as bases de uma
vida política no País, significava, ao mesmo tempo, a
hora inicial de um compromisso, onde serão postos à
prova o valor dos acôrdos, a sinceridade dos homens
políticos e o grau do seu amor à Pátria.
O Senado da República, registre, nos seus Anais,
o acontecimento, que, embora de natureza partidária e
do próprio âmbito do Poder Legislativo, representa
alguma coisa mais do que um incidente na vida das
organizações políticas, por isso que assinala
compromisso de ação parlamentar, em escopo
puramente patriótico.
Com satisfação ouvimos as três agremiações
políticas, pela palavra dos seus presidentes,
conscientes da responsabilidade de definirem o
pensamento dos seus órgãos.
O eminente Deputado Arthur Bernardes, homem
de alto respeito, encanecido ao serviço do Brasil, com o
nome ligado à história nacional, disse da sua confiança
e da dos seus correligionários no entendimento, do qual,
executado com boa fé e sinceridade, só poderia resultar
o bem do povo. Falou, pela sua voz, o Partido
Republicano, de tradições de dignidade e acendrado
amor à democracia e à liberdade.
Falou V. Exª, Sr. Presidente, pelo Partido Social
Democrático, em palavras seguras, em expressões
claras, de que sabe lutar, no momento em que lutar é
preciso, e, também, sabe guardar as armas de combate,
quando a luta cede à confraternização como o
antagonista da véspera.
As palavras de V. Exª, pronunciadas em nome de
um partido que é o mais forte adversário do meu,
calaram no animo de todos nós, porque à convicção de
V. Exª, da oportunidade do entendimento, se
uniu
a crença do meu
partido,
de que
dêsse pacto, ontem selado no Palácio do Catete,
só o Brasil pode aproveitar e vai lucrar verdadeiramente.

Pelos homens da União Democrática Nacional,
que têm vida política cimentada no combate em nome
da lei, que desfraldam a bandeira da legalidade,
combatente das mais terríveis refregas políticas que
temos conhecido, alçou-se a palavra admirável do
nosso grande Presidente, o Senador José Américo de
Almeida.
Da sua oração, em que não se sabe o que mais
admirar, se a forma escorreita, se o vigor das
convicções, se a idéia do patriota, se os conceitos da
política, resulta um grande programa de ação e uma alta
manifestação de confiança no futuro do Brasil. Disse S.
Exª o que todos nós sentimos; afirmou S. Exª. aquilo
que está no coração de cada um dos membros da
União Democrática Nacional
Para nós, não valém as divergências ocasionais;
para nós, a luta, por mais forte que seja, não nos abate
o animo no tocante às medidas que possam favorecer o
progresso e a felicidade do Brasil.
Falou ainda o Sr. Presidente da República. Disse
S. Exª, na sua linguagem simples, porém,
evidentemente sincera, do intúito de se colocar, como é
de seu dever colocar-se, acima das competições e
interêsses, para ser, realmente, conforme anunciou no
discurso de posse, o Presidente de todos os brasileiros.
Realizando a união, S. Exª praticou um ato de
benemerência; conseguindo que ela atinja aos
resultados por todos desejados, Sua Excelência fará jus
àquele julgamento, que o Senador José Américo de
Almeida emitiu com tanta propriedade e segurança: será
o pacificador da vida política brasileira.
Por essa razão, Sr. Presidente, representando as
bancadas dos três partidos, vou mandar à Mesa, para
que submeta à apreciação da Casa, um requerimento
assinado por mim, pelo Senador Ivo d'Aquino e pelo
Senador Bernardes Filho, por que o Senado registre nos
seus Anais a cerimônia de ontem, transcrevendo os
magníficos e notáveis discursos proferidos no Palácio
do Catete. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado).
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Tem
a
palavra o Sr. Senador Bernardes Filho, segundo orador
inscrito.
O SR. BERNARDES FILHO; – Sr. Presidente, o
dia de ontem assinalou-se, realmente, por acontecimento de alta significação nacional. Compareceram ao
Palácio do Catete os Presidentes dos partidos que in-
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tegram, com seus representantes, as Comissões interpartidárias, criadas para assegurarem ao Govêrno da
República uma colaboração mais estreita e mais íntima,
com o fim de possibilitar-lhe a execução dum programa
de reerguimento do País, seja do ponto de vista
material, seja sob o aspecto moral. Do patriotismo que
os membros dessas comissões imprimirem aos seus
atos, da sua capacidade e do seu esfôrço no
desempenho da missão de que se acham investidos
muito dependerá o futuro do Brasil nos próximos anos.
Quanto à atuação do Sr. Presidente da
República, à frente dos destinos do Brasil, parece-me
oportuno tecer algumas considerações sôbre o seu
Govêrno, se êle tem realmente feito jus ao largo crédito
que lhe foi aberto pelos que não contribuíram para a sua
eleição.
Na política interna, Sr. Presidente, manda a
sinceridade, não apenas se reconheça, mas também, se
proclama que S. Exª tem pautado seus atos pelo
louvável espírito de tolerância e de compreensão,
traduzido na frase de que seria "o presidente de todos
os brasileiros".
O que, porém, tem marcado a sua personalidade
– e esperamos que isso sempre aconteça – é a sua
preocupação pela legalidade.
Foi durante o Govêrno do Sr. General Eurico
Dutra que tivemos as eleições mais livres que o Brasil
jamais desfrutou. Uma ou outra violência ou
irregularidade pode ter ocorrido, aqui, alí ou acolá. Mas
não seria justo se algum de nós atribuísse a
responsabilidade direta delas ao Sr. Presidente da
República.
No terreno da política externa os nossos
interêsses têm estado confiados às mãos hábeis e
capazes do Ministro Raul Fernandes, bastando citar
como traço de sua habilidade o êxito da Conferência
Inter-Americana de Petrópolis.
No
terreno
social,
verificamos
que
desapareceram as greves continuadas, cessaram os
dissídios coletivos, assim como os reiterados pedidos
de aumento de salários.
A verdade é que estes fatos são devidos à
orientação financeira adotada pelo Govêrno que, de
pronto, reconheceu o nosso grande mal e a sua causa
única que residia na orgia inflacionista em que viveu o
País durante quinze anos.
Esta
inflação,
Sr.
Presidente,
não
era
apenas
monetária,
mas
também
de
crédito,
e
suas
origens
estavam

nos deficits orçamentários consecutivos, acumulados
durante anos.
As perspectivas para o Govêrno do General Dutra
no ano de 1946 eram as mesmas dos anos anteriores:
deficit orçamentário superior a 3 bilhões.
Para o ano de 1947, no entanto, quando assumiu
a pasta da Fazendo o Ministro Corrêa e Castro, as
perspectivas pareciam outras, diante da severa política
que S. Exª anunciou, de vigilância na arrecadação de
impostos e taxas e, sobretudo, de redução nos gastos.
O Govêrno pretendia, com ela, realizar o milagre
– que a muitos parecia impossível – qual o do equilíbrio
orçamentário e, sobretudo, o de estancar as emissões.
Ainda que iniciado o exercício de 1947 com essa
perspectiva de deficit orçamentário, manda a justiça,
entretanto, se proclame o êxito da admninistração
Corrêa e Castro, conseguindo encerrar esse ano com
saldo orçamentário.
Considerado o problema financeiro sob esse
aspecto, o Governo só merece os aplausos da Nação.
No entretanto, Sr. Presidente, é preciso
reconheçamos que não foi apenas devido a essa
política de economia e de severa fiscalização na
arrecadação de impostos e taxas que pôde o Govêrno
realizar essa obra financeira.
Fatores outros contribuiram, a seu lado, no
sentido de que o Govêrno dispuzesse de recursos em
cruzeiros para as necessidades de seus pagamentos
internos. E para isso muito concorreram as imposições
que, determinando ou provocando a consequente utilização de nossas reservas em dólares, lhe
proporcionaram maior disponibilidade em cruzeiros. O
certo, porém, é que se tais elementos não tivessem sido
inteligentemente aproveitados pelo Govêrno, seus
efeitos poderiam tornar-se nulos.
Já nesta altura dos acontecimentos feito o
balanço da gestão do General Dutra, a prova de
que S. Exª tem feito jús ao crédito que lhe foi aberto,
está
no
acontecimento
de
ontem:
partidos,
como já disse, que não contribuiram para sua eleição,
hipotecaram-lhe apôio e desde o momento em
que S. Exª prometera ser o Presidente de
todos
os
brasileiros,
dispuzeram-se
a
proporcionar-lhe um ambiente de paz e de
tranquilidade para que pudesse governar utilmente o
Brasil.
Êsses
partidos
deram
ontem
ao
Sr.
Presidente da República esta certeza: confiam na ação
de S. Exª e confiam sobretudo em que continuará a
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ser antes de mais nada o Presidente da República do
Brasil, acima de partidos, de amigos, de classes eu de
facções.
Era o que tinha a dizer (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Senhor
Senador Ivo d'Aquino, terceiro orador inscrito.
O SR. IVO D'AQUINO (*): – Sr. Presidente, o
Senado acaba de ouvir as palavras proferidas pelos Srs.
Senadores Pereira de Souza e Bernardes Filho,
representando dois grandes Partidos: a União
Democrática Nacional e o Partido Republicano.
Cumpre-me trazer, também, a palavra do Partido
Social Democrático, a fim de acentuar a significação da
solenidade histórica que se realizou no Palácio do
Catete, na presença do primeiro Magistrado da Nação,
para que as maiores correntes democráticas do Brasil
selassem superior entendimento de vontade e de ação.
Ontem, perante o Chefe da Nação, em nome de
três grandes agremiações, falaram eminentes figuras,
que, pelo passado democrático, pelo valor e pelo
patriotismo moral, representam, sem dúvida alguma,
não apenas o pensamento de seus partidos, senão
também, o da maioria do eleitorado brasileiro.
E' quase escusado, nesta Casa, ressaltar as
pessoas do Sr. Deputado Arthur Bernardes, do Sr.
Senador José Américo e do Vice Presidente Nereu
Ramos, todos homens de honra que têm por si um
passado que lhes avalisa a ação e o pensamento.
Traduziam todos, pela palavra, o anseio daqueles que
desejam um superior entendimento na política brasileira
e pensam, também, que o Brasil não pode dispensar,
nesta hora, a colaboração daqueles, que. altamente
investidos do mando político, devem pô-lo ao serviço da
coletividade brasileira.
Ainda há pouco, o Sr. Senador Bernardes Filho
teve oportunidade de ressaltar a atuação do Sr.
Presidente Eurico Dutra desde o início do seu Govêrno,
procurando sincera e serenamente, corresponder aos
desejos e às aspirações de todos os brasileiros.
S. Exª recebeu, como Presidente da República,
uma das heranças de maior responsabilidade e que
encerrava problemas da mais alta monta políticoeconômica. Não tinha o direito de renunciar à herança
recebida, por maiores gravames que houvesse; pelo
contrário sua obrigação, como
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

Chefe do Govêrno, era procurar resolver os
problemas públicos, mesmo com sacrifícios de sua
popularidade, ainda que tivesse de enferntar as
correntes de opiniões, que, naquela hora, ainda
agitadas por tempestades interiores, não se podiam
acalmar momentâneamente.
Eu próprio, nesta Casa, numa hora de dúvida, tive
oportunidade de defender, em mais de um discurso, a
política econômica-financeira seguida pelo O Sr.
Presidente da República. Não me arrependo dessa
atitude porque, como tive oportunidade de declarar,
naquelas oportunidades, verificavamos; que o
Presidente Eurico Dutra possuia elementos seguros,
com que S. Exª haveria de corresponder aos anseios
dos brasileiros, orientando a política econômicafinanceira do Brasil e tendo em conta não apenas os
problemas nacionais, mas todos aqueles que, nas
sociedades políticas civilizadas, preocupavam aos
estadistas.
Na hora em que S. Exª ouviu a palavra
dos três eminentes representantes de partidos,
que, política e moralmente, compareceram ao
Palácio do Catete, não sòmente selou S. Exª com sua
aprovação e seu apôio as declarações que lhe
foram feitas, como acentuou que, desde o início
do seu Govêrno, outro não tinha sido seu
propósito,
nem
outro
é
no
momento
senão o de corresponder às palavras que ouviu,
que,
sem
qualquer
dúvida,
representam
o
pensamento dêsses partidos e da maioria do eleitorado
brasileiro.
"Traduzindo
em
fatos
essas
palavras
sinceras, chamei para a minha "família oficial",
em três postos do maior rêlevo, organizações
partidárias
que
não
haviam
sufragado
a
minha candidatura, dando com isso, deliberadamente,
um exemplo de transigência, de cordura e de
compreensão".
S. Exª falou a verdade. E os partidos aos
quais o Presidente da República se referiu com
estas palavras, compreenderam perfeitamente a
elevação dos propósitos do Primeiro Magistrado da
Nação, que, indo ao encontro de tôdas as correntes
políticas, nada mais desejava senão a colaboração e a
crítica sincera.
A prova disso, é que êsses mesmos
partidos, nesta hora, pela palavra e pelo apôio, sem
alienar o direito de crítica, formam ao lado do Govêrno
para solução dos problemas de mais alto interêsse.
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Disse ainda o Sr. Presidente da República:
"E', pois, com visível e justificado contentamento,
que vejo partidos democráticos a celebrar um acôrdo
inter-partidário pelo qual tive e tenho o maior interêsse,
testemunhado pela Nação.
Não me moveu o receio de oposição, por árdua
que seja, nem é intenção minha abrandar críticas ao
meu govêrno. O empenho que empreguei, ao incentivar
êsse entendimento e resguardar a sua consecução,
decorria e decorre da convicção em que estou de que,
nesta conjuntura da vida nacional, a administração
pública e o próprio regime é que mais se beneficiarão
com a obra que estamos realizando".
Sr. Presidente, não podiam, naquela solenidade
ser
proferidas
palavras
mais
sinceras
e
elevadas.
Assim,
de
todo
em
todo,
se
justifica o requerimento apresentado para inserção nos
anais do Senado, não só dos discursos proferidos
pelos eminentes chefes dos Partidos Social
Democrático,
União
Democrática
Nacional
e
Republicano. como também da oração do Primeiro
Magistrado da Nação.
Mais uma vez, naquela hora, o General
Eurico Gaspar Dutra se revelou e chefe modelar de
todos os brasileiros, em benefício do seu acervo
político e moral. A obra está selada com o
aplauso de todos aqueles que compreendem não
poderem ser desprezadas, neste momento grave
para o País, as fôrças que legitimamente
o representam. Creio dizer bem que os três
partidos signatários do acôrdo de ontem representam,
sem dúvida, a maioria da opinião e do
eleitorado brasileiro. (Muito bem; muito bem. Palmas. O
orador é cumprimentado).
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Andrade Ramos.
Pereira Pinto.
Joaquim Pires.
Ismar de Góes.
Ribeiro Gonçalves.
Camilo Mércio.
Olavo Oliveira.
Durval Cruz.
Alvaro Adolpho.
Alfredo Nasser.
Vespasiano Martins (11).
Deixaram
de
comparecer
os
Senhores
Senadores:
Augusto Meira.
Victorino Freire.

Fernandes Távora.
Valter Franco.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Santos Neves.
Marcondes Filho.
Roberto Simonsen.
Dário Cardoso.
Pedro Ludovico.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Ivo d'Aquino.
Salgado Filho. (15).
Vem a Mesa, é lido e sem debate aprovado o
seguinte
REQUERIMENTO
Nº 14 – 1948
Requeremos a inserção, nos Anais do Senado,
dos discursos pronunciados ontem, no Palácio do
Catete, por ocasião da cerimônia de posse das
Comissões resultantes do acôrdo interpartidário, pelo
Sr. Presidente da República e pelos Presidentes dos
Partidos Social Democrático, Partido Republicano e
União Democrática Nacional, respectivamente, Dr.
Nereu Ramos, Deputado Artur Bernardes e Senador
José Américo de Almeida.
Sala das Sessões, em 23 de janeiro de 1948. –
Ferreira de Souza. – Bernardes Filho. – Ivo d'Aquino. –
Ribeiro Gonçalves. – Joaquim Pires. – Attilio Vivacqua.
– Francisco Gallotti. – Lúcio Corrêa – Severiano Nunes.
– Arthur Santos. –Sá Tinoco. – Tilinto Miiller. – Maynard
Gomes. – Góes Monteiro. –Adalberto Ribeiro. - Alvaro
Adolpho. – Ismar de Góes. – Levindo Coelho. – Novaes
Filho. – Andrade Ramos. - Pereira Moacyr. – Vergniaud
Wanderley.– Alvaro Maia. – Waldemar Pedrosa. –
Cicero de Vasconcelos. – ApoIonio Sales – Plínio
Pompeu. – Camilo Mércio. – Etelvino Lins. – Azevedo
Ribeiro. – João Villasbôas. – Durval Cruz.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
Não há outros oradores inscritos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Sr. Presidente,
trago, com tristeza, ao conhecimento de V. Exª e do
Senado a notícia do falecimento, ontem, em Curitiba, de
Maximino Zanon, suplente de Senador pelo Estado do
Paraná.
Homem simples, de origem humilde, o Presidente
do Diretório Regional do Partido Trabalhista Parana-

– 28 –
ense era um apaixonado das conquistas sociais
de sua classe, um batalhador pela causa das massas
obreiras, um crente nas suas reivindicações e dos seus
direitos.
Homem de idealismo e de sinceridade,
era bem a expressão dos novos valores que dão
sentido próprio à Democracia na fase atual de sua
estruturação.
Meu amigo particular e meu companheiro, como
suplente nas últimas eleições senatorias do Estado do
Paraná, afastados embora pela competição partidária,
eu que nunca militei nas mesmas fileiras, rendo ao
moço paranaense que ontem fechou os olhos para o
mundo, as homenagens da minha saudade e do meu
respeito pelo seu idealismo e honestidade.
Sinto, Sr. Presidente, interpretar bem o
sentimento do povo do Paraná, prestando, nesta hora,
homenagem a Maximino Zanon, homem por todos os
títulos digno de simpatia e aprêço, e que prestou ao
meu Estado natal e à causa da democracia, dentro da
esfera de sua atividade privada e política, os mais reais
e assinalados serviços.
Quero, portanto, Senhor Presidente, solicitar
a V, Exª, mande consignar na ata dos nossos trabalhos,
através dêste meu discurso, o preito que, como disse.
era e é de saudade e respeito pela memória de um
grande e prestante cidadão paranaense. (Muito bem;
muito bem).
Vem à Mesa e é lido o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 15, de 1948
Requeremos a transcrição na ata dos
trabalhos do Senado da tése do Sr. Teófilo de
Andrade
sôbre
a
situação
do
café
no
comércio internacional, publicada nas edições
do "O Jornal" de 27 de abril, 11 e 18 de maio de 1947,
aprovada pela Terceira Reunião Plenária do
Conselho
Interamericano
de
Comércio
e
Produção, realizada em Montevidéu, entre 8 e 11 de
abril de 1947.
Sala das Sessões, em 23 de janeiro
de 1948. – Attillio Vivacqua. – Alfredo Neves, –
Bernardas Filho. – Verginiaud Vanderlei. – Arthur
Santos. – Sá Tinoco.
O SR. PRESIDENTE: – O requerimento está
devidamente apoiado.
Em discussão. (Pausa).
Não
havendo
quem
peça
a
palavra
declaro
encerrada.

A votação será efetuada na próxima sessão,
conforme prescreve o Regimento.
Ficam sôbre a Mesa para serem discutidos e
votados na próxima sessão as redações finais das
proposições .. ns. 103, 203, 314, 226 e 76.
Não havendo mais quem peça a palavra, passase à
ORDEM DO DIA
1ª discussão do projeto nº 1, de 1948, que dispõe
sôbre a aposentadoria dos membros do Ministério
Público com os requisitos do art. 30, ns. I e II do Ato das
disposições Transitórias da Constituição. (Com parecer
n° 56, da Comissão de Constituição e Justiça,
oferecendo substitutivo).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o projeto
nº 1, de 1948. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, dou-a por
encerrada.
Vou submeter à deliberação do plenário o
substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, que
tem preferência, de acôrdo com o Regimento
E' aprovado, artigo por artigo, o seguinte
SUBSTITUTIVO
Ao projeto nº 1 de 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Os funcionários públicos efetivos,
membros do Ministério Público e os serventuários de
Justiça exonerados pelo Govêrno Provisório, com os
requisitos do artigo 30 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição de 18 de
Setembro de 1946, que não foram reintegrados nos
cargos que exerciam ou postos em disponibilidade ou
foram nomeados para cargo não equivalente, serão
aposentados com os proventos dos cargos que
exerciam, se existentes, ou de cargos equivalentes. nos
termos do artigo 2º da lei nº 583, de 9 de novembro de
1937.
Parágrafo único. Tendo sido extinto o cargo e não
havendo equivalente, a aposentadoria será concedida
com os vencimentos e vantagens da data da extinção e
acréscimos concedidos em leis posteriores.
Art. 2. Serão revistas as aposentadorias já
decretadas a fim de serem enquadradas nos
dispositivos da presente lei.
Art.
3º
O
Govêrno
mandará
reexaminar
as
reclamações
sôbre
as
quais
a
Comissão
Revisora
não
opinou
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a fim de aproveitar os reclamantes contra os quais nada
tiver existido nas vagas da carreira de que foram
afastados.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Fica prejudicado o seguinte
PROJETO
N° 1, de 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Os membros do Ministério Público
Federal, com os requisitos do artigo 30, ns I e II, do Ato
das Disposições Transitórias da Constituição de 18 de
Setembro de 1946, ainda não reintegrados nos cargos
que exerciam ao tempo da exoneração, nem postos em
disponibilidade, serão aposentados com os proventos
dos ditos cargos, se existentes, eu de outros
equivalentes e nos têrmos do artigo 2º do Decreto-lei
número 583, de 9 de novembro de 1937.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Discusão única da proposição nº 206, de I947,
que autoriza o Tribunal de Contas a registrar o termo do
contrato celebrado entre a Serviços Holerith S. A. e o
Ministério da Agricultura, para execução dos cálculos
mensais e anuais das observações meteorológicas.
(Com parecer ns. 35 e 36, das Comissões de
Agricultura, Indústria e Comércio e de Finanças, êste
último oferecendo emenda).
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a
proposição n.° 206, de 1947, (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Vou submeter ao voto do Senado, em primeiro
lugar, a emenda oferecida pela Comissão de Finanças e
que substitui completamente o art. 1º da proposição.
E' aprovada a seguinte
EMENDA
A proposição nº 206, de 1947.
Ao art. 1º.
Em vez de:
"O Tribunal de Contas registrará os têrmos dos
contratos...."
Diga-se:
Fica
aprovado
o
contrato
celebrado
em
23
de
maio
de
1947,
entre
o
Ministério
da
Agricultura
e
a
Serviços

Hollerith S. A., Instituto Brasileiro de Mecanização
(I.B.M.), para execução dos cálculos mensais
e anuais das observações meteorológicas das
rêdes de Estação, e cálculos dos valores mensais
das observações de vento de tôda o rêde
aerológicas do Serviço de Meteorologia, relativo
ao ano de 1946, nas importâncias de Cr$ 152.649,00
(cento e cinqüenta e dois mil seiscentos e
quarenta e nove cruzeiros) e Cr$ 204.000,00
(duzentos
e
quatro
mil
cruzeiros),
respectivamente, cujas despesas correrão por
conta da Verba 3 – Serviços e Encargos –
Consignação 1 – Diversos – Subconsignação –
letra
b)
Serviços
Mecânicos,
de
estatística e contabilidade – letra d) Serviços
de perfuração e conferência de cartões correspondentes
a questionários do exercício de 1946, do orçamento da
União, baixado com a Lei nº 3, de 2 de dezembro de
1946.
E' aprovada com as modificações resultantes da
emenda aceita a seguinte:
PROPOSIÇÃO
Nº 206, de 1947
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal de Contas registrará os
têrmos dos contratos celebrados em 23 de
maio de 1947, entre o Ministério da Agricultura
e
a
Serviços
Hollerith
S.
A.,
Instituto
Brasileiro de Mecanização (I.B.M.), para execução
dos
cálculos
mensais
e
anuais
das
observações
metereorológicas
da
rêde
de
Estações
Meteorológicas,
e
cálculos
dos valores mensais das observações de vento de tôda
a rêde aerológica do Serviço de Meteorologia( relativo
ao ano de 1945, nas importâncias de Cr$ .... 152.649,00
(cento e cinquenta e dois mil seiscentos e quarenta e
nove cruzeiros) e Cr$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil
cruzeiros), respectivamente, cujas despesas correrão
por conta da Verba 3 – Serviços e Encargos –,
Consignação I - Diversos – Subconsibnação 36 –
Serviços Contratuais – item 27 – Serviços Mecânicos,
de estatística e contabilidade e conferência de cartões
correspondentes a questionários aerológicos do
exercício de 1946, do orçamento da União, baixado com
a Lei nº 3, de 2 de dezembro de 1946.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – A proposição que acaba
de ser votada vai à Comissão de Redação de Leis.
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São sem debate aprovadas em discussão única e der executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e
vão à Comissão de Redação de Leis as seguintes Saúde, o crédito especial de Cr$ 57.000,00 para pagar
proposições:
gratificação de magistério ao Professor João Otaviano
Gonçalves, (Com pareceres favoráveis, ns. 39 e 40,
PROPOSIÇÃO
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças).
Nº 319, de 1947
Discussão única da proposição número 317, de
1947 que autoriza a abertura, pelo Ministério da
O Congresso Nacional decreta:
Educação
e
Saúde,
do
crédito
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, especial de Cr$ 33.000,00 para atender a pagamento de
pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial gratificação e magistério. (Com parecer favorável, nº
de Cr$ 10.883,90 (dez mil oitocentos e oitenta e três 317, da Comissão de Finanças).
cruzeiros e noventa centavos), para atender ao
2ª discussão do projeto nº 1 de 1948,
pagamento de gratificação de magistério, relativo ao que
dispõe
sôbre
a
aposentadoria
dos
período de 10 de agôsto de 1945 a 31 de dezembro de membros do Ministério Público com os requisitos do
1946, conforme dispõe o Decreto-lei nº 2.895, de 21 de artigo 30, ns. I e II do Ato das Disposições Transitórias
dezembro de 1940, modificado pelo de nº 8.3I5, de 7 de da Constituição.
dezembro de 1945, concedida a Francisco Barreto
Levanta-se a sessão às 15 horas e
Rodrigues Campelo, Professor Catedrático (F. D. 15 minutos.
Recife), padrão M, do Quadro Permanente do Ministério
da Educação e Saúde.
Discursos que se publicam por deliberação do Senado
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
em 23-1-1948
publicação, revogadas as disposições em contrário.
DISCURSO DO SR. PRESIDENTE: DA REPÚBLICA
PROPOSIÇÃO
Nº 4, de 1948
Art. 1º E' aberto ao Congresso Nacional o crédito
especial de Cr$ 3.303.000,00 (três milhões trezentos e
três cruzeiros), destinado a ocorrer ao pagamento da
ajuda de custo aos congressistas, relativa à convocação
extraordinária do Congresso Nacional. de 16 de
dezembro de 1947 a 16 de fevereiro de 1948,
observada a seguinte discriminação:
Ajuda de custo:
Cr$
Câmara dos Deputados......................
2.736.000,00
Senado Federal...................................
567.000,00
Total:......................................
3.303.000,00
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo a
tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a de
segunda-feira, 26 do corrente, a seguinte
ORDEM DO DIA
Votação do requerimento nº 15 de 1948.
solicitando a transcrição, nos Anais, de tese do Sr.
Teófilo de Andrade sôbre a situação do café no
comércio internacional,
Discussão
única
da
proposição
número 175, de 1947, que autoriza o Po-

"Esta
solenidade.
embora
simples,
tem um significado ímpar na história republicana.
A
trégua
partidária,
o
desarmamento
dos
espíritos, a paz política devem substituir a
contenda
permanente.
a
luta
estéril
e
o
antagonismo
militante.
A
Nação
não
mais
poderá ser o joguete de facções desavindas,
senão intolerantes, mas o grande ente moral que
impõe soma de esforços à consciência de todos os
cidadãos.
Após a borrasca que vergastou a nau
do
Estado,
inundando-a,
desmastreando-a
e perturbando-lhe a rota, o dever de substituir
reclama que os ventos se amainem e os
vagalhões
percam
o
ímpeto,
podendo
os
dirigentes reencetar a jornada dentro de serena
compreensão que justifica esperança de pôrto e
salvação.
A história das nossas instituições, nos
últimos
anos,
registra
tanta
inquietação
e tais sobressaltos que, em todos os espíritos.
despontou a convicção de que, mais que tudo, importa
pacificar para poder realizar o nosso destino.
Participei dêsse anseio nacional e, eleito
Presidente da República, foi essa a minha preocupacão
predominante desde os primeiros dias do meu govêrno.
Disse-o no ato da posse:
"...recebo
a
investidura
sem
vaidades,
que
nunca
tive
no
serviço
da
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Pátria, antes com a plena consciência das graves
responsabilidades, que a escolha impõe ao meu
patriotismo, e com o sincero desejo de concorrer para a
paz da família brasileira, para a melhoria das condições de
vida de todos os meus concidadãos e o crescente
prestígio do nosso País no cencerto das Nações.
Imensamente agradecido às fôrças políticas e
populares que contribuiram para a vitória da minha
candidatura e convicto de sua indispensável tarefa, que a
todos nós incumbe desempenhar, não aspiro a ser, no
exercício do meu mandato, senão o Presidente de todos
os brasileiros em tudo quanto se refira ao interêsse
nacional, ao deferimento da justiça, ao tratamento
imparcial de meus compatriotas, pelo reconhecimento de
seus direito".
Traduzindo em fatos essas palavras sinceras,
chamei para a minha "família oficial", em três pastas de
maior relêvo, organizações partidárias que não haviam
sufragado a minha candidatura, dando com isso,
deliberadamente, um exemplo de transigência, de cordura
e de compreensão.
Votada a Constituição, viu-se a Nação optar, na sua
soberania, pela inconciliabilidade da democracia brasileira
com preconceitos de classe ou de raça e com processos
violentos para a subversão da ordem política e social, bem
como com os intentos ostensivos ou encobertos para a
implantação da ditadura de um partido e a supressão dos
direitos fundamentais do homem. Não obstante, após o
histórico julgamento que reconheceu fora da Lei partido
anti-democrático e anti-brasileiro, falei aos nossos
patrícios, na cidade de Pôrto Alegre, convidando os
desajustados das normas constitucionais a reingressar na
comunhão nacional, aceitando o estilo democrático de
vida, escolhido pela nossa gente, e prestando completa
obediência à deliberação do Poder Judiciário. Tôdas as
necessidades e aspirações podem encontrar entre nós,
expressão normal e legal.
E', pois, com visível e justificado contentamento que
vejo partidos democráticos a celebrar um acôrdo interpartidário, pelo qual tive e tenho o maior interêsse,
testemunhado pela Nação. Não me moveu o receio de
oposição, por árdua que seja, nem é intenção minha
abrandar críticas ao meu govêrno. O empenho
que empreguei, ao incentivar esse entendimento e
resguardar a sua consecução, decorria e decorre da
convicção em que estou de que, nesta conjuntura da vida

nacional, a administração pública e o próprio regime é
que mais se beneficiarão com a obra que estamos
realizando.
Este o objetivo visado: vencer as nossas
dificuldades, cuidar dos nossos problemas e devotarnos todo a uma obra administrativa: beneficiando-nos
do clima de tranquilidade que o entendimento
interpartidário nos proporcionará.
Ao receber o concurso das diferentes comissões
interpartidárias sentir-me-ei compensado dos sacrifícios
que me impús ao presidir as eleições estaduais
e municipais, na penosa e rude fase de recomposição
constitucional,
perturbada
por
tantos
e
tão
facciosos elementos de agitação, felizmente já quase
aplainados.
Resta-me, pois, congratular-me com a Nação,
nesta hora, que é bem uma hora dedicada ao Brasil,
formulando um apélo para que o espírito de concordia
se estenda e domine também o plano estadual como o
municipal, e envolva outras organizações partidárias.
Quero, igualmente, agradecer de público aos que
me trouxeram o seu concurso nesta hora de
cordialidade brasileira, a vós aqui presentes, e ainda a
um ausente – o Governador Otávio Mangabeira – que
com tanta previsão também lhe sentiu a necessidade, e
afincadamente se esforçou para que, se convertesse
em realidade.
E posso assim terminar com as palavras que
dirigi ao Congresso Nacional na primeira mensagem em
que dei. conta da situação do país:
"De minha parte, o interêsse de nenhum Estado,
região econômica ou grupo social, deixará de ter a
atenta consideração que merecer, pela circunstância de
seu Govêrno, ou representante ocasional, filiar-se a
êste ou àquele dos partidos democráticos e nacionais,
ou não se filiar a nenhum. O exercício do Govêrno
importa uma constante advertência de equilíbrio e um
permanente conselho de sobriedade. E o ensejo que os
brasileiros quiseram conceder a concidadãos de
matises partidários diversos ao invés de ser um motivo
de ansiosos dissídios importa em beneficio para o País,
que assim experimenta os homens e os partidos,
simultâneamente, no exercício das funções do govêrno
e de fiscalização..."
Vamos, pois, trabalhar, de mãos dadas, e na
mesma seara: a seara do, Brasil".
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DISCURSO DO SR. NEREU RAMOS
"A representação proporcional foi, no Brasil,
porfiada conquista democrática. Trouxe-a, na sua rutila
bandeira de vitória, a insurreição nacional de trinta, a
qual, por meia que a malsinem deu rumos novos e
melhores à vida política do País, que só então
começou de ter eleições verdadeiramente livres.
A experiência dos povos, que de longa data
adotam asse discutido sistema eleitoral, e a nossa
própria observação afirmam iniludívelmente a tese de
que a representação proporcional, tornada entre nós
preceito constitucional, tal o relêvo que se lhe quis dar,
fraciona, fragmenta e divide a nação política em
partidos, tanto mais numerosos quanto mais abertos e
largas as possibilidades legais de seu advento. E
porque os multiplica, cria para êles oportunidades,
senão imperativos de entendimentos ou acôrdos
políticos, sobretudo nos parlamentos, para que se lhes
não gastem ou desperdicem as fôrças construtivas em
lutas sem conteúdo patriótico, de pura demagogia, de
irritante personalismo ou de indisfarçadas finalidades
eleitorais.
De evidência que êsses entendimentos, a que
os devotos de francezias denominam corajosamente
coalizão, não podem olvidar o imperativo da
manutenção discriminada das unidades partidárias,
instrumentos insubstituíveis e indispensáveis à vida
democrática da nação, porque só os partidos de
programas definidos, com organização e disciplina,
realizam eficientemente a necessária transformação
das vontades individuais isoladas em vontade
coletiva". Os interêsses superiores que legitimam
êsses entendimentos são os mesmos que
desaconselham a estagnação partidária, no que tange
ao idealismo construtor que deve animar as formações
políticas democráticas que a soberania popular definiu.
O Partido Sócial Democrático tem sempre como
determinação de sua ação as irrecusáveis
responsabilidades que lhe advieram da jornada cívica
de 2 de dezembro.
E porque não as esquece, antes as reexamina
constantemente, é que, pela minha voz, desde quando
V. Ex.ª ma falou pela primeira vez no assunto, lhe
declarou, em têrmos insofismáveis, que se os
entendimentos entre as correntes democráticas eram
para
servir
à
Nação
e
não
aos homens, e se possibilitassem êles maiores
facilidades à obra construtiva do Govêrno,
não háveria por que lhe não desse êle, o Par-

tido Social Democrático, pleno assentimento e leal
cooperação.
A hora que o Brasil está vivendo parte,
que é um mundo sacudido por inquietações sociais
e por dificuldades econômicas, financeiras e
políticas, reclama dos seus homens públicos
elevação de pensamento e claridade de espírito
público.
Os que estão no poder, porque preferidos da
soberania popular, sabem que dia a dia mais se lhes
acrescem e aumentam as responsabilidades, porque
mais complexos, na sua interdependência
internacional, os problemas básicos e fundamentais
para o desenvolvimento do País, maior as
exigências de felicidade e bem estar do povo. Os
que no poder não se encontram sabem, de seu
turno, que a hora dramática que o mundo, e com êle
o Brasil, atravsesa, lhes envolve a atividade política
em obrigações também maiores para com a Nação.
O dever de fiscalização, que é a própria razão de ser
das minorias ou oposições constitucionais, não
impede colaboração no que respeite ao interêsse
real da coletividade e do país.
É êste, pois, sem dúvida, o alto pensamento
que preside a esta solenidade. E é com êle que o
Partido Social Democrático, ressalvado o seu
programa, conta, mais uma vez, de trabalhar em
entendimento
cordial
com
as
correntes
democráticas, para que, facilitada a ação do
Govêrno, se aperfeiçoem as nossas instituições e os
nossos costumes políticos, e meIhor se assegure à
Nação a tranquilidade e a paz social, de que há
mistér para o trabalho tranqüilo de sua gente e para
o seu engrandecimento".
DISCURSO DO SR. SENADOR JOSE AMERICO
Sr. Presidente Eurico Dutra:
Trago estas palavras escritas para que elas
não se percam; nem possam deformar-se, de versão
em versão, até desnaturar-se o seu sentido; nem
sejam ditas em vão, sem a fôrça irrefragável de um
compromisso público, expresso em condições tão
delicadas.
Desejo, Sr. Presidente, tornar bem claro o
significado do nosso apôio ao govêrno de V. Ex.ª,
quer pela fôrça de sua sinceridade, quer pelo
alcance que meu Partido atribui a êste passo de
extrema responsabilidade. que tanto poderá
engrandecê-lo e dignificá-lo, como poderia aniquilá-
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lo, se, em vez de ser movido pela ânsia irresistivel
de servir à causa pública, se tivesse conduzido pelo
interêsse subalterno de servir ao poder pelo poder.
A União Democrática Nacional nasceu com
uma determinação de luta. Investindo contra a
ditadura, na defesa de idéias e sentimentos cívicos,
que passaram a constituir seu conteúdo ideológico,
sente-se, acima de tudo, na obrigação de velar por
êsse patrimônio.
Fui daqueles que preferiam manter sua linha
de oposição, guardar distância, desenvolver uma
ação política isolada e interdependente, até que se
completasse o ciclo de reforma de nossa vida
pública pela introdução de processos mais elevados
e mais puros.
Nunca deixei, porém, a par dessa
intransigência, de admitir a possibilidade de
cooperação com o Govêrno, na base de um
programa de salvação nacional, porque, se assim
não procedesse, estaria desmentindo todo o meu
espírito público, por um exclusivismo insensível e
tacanho, ou então, estaria possuído de um despeito
insensato, do eterno complexo de derrota.
E
aconteceu
que
intervieram
novas
circunstâncias que entraram a modificar nossa
posição num sentido mais conciliatório. Passou a
UDN a ser um partido de govêrno, não pelo papel.
atribuído às oposições no mecanismo dos poderes
constitucionais, mas porque teve, de fato. de exercer
o govêrno conquistado em vários Estados, no
grande espetáculo democrático que foram as.
eleições de 1947, presididas por V. Exª.
Constituíram-se, destarte, fôrças que não
poderiam chocar-se sem grave abalo para as
próprias instituições. Uma luta de govêrno contra
govêrno desencadearia a anarquia política e
administrativa, promovendo a dissolução do regime
que se mostrasse incapaz de manter o equilíbrio de
suas próprias relações oficiais.
E não seria lógico nem correto que a UDN
se apresentasse rebelada num Estado e
noutro acomodada, relativamente ao centro,
conforme tivesse ou não alcançado o poder
nesses setores. Não se compreenderia que
como partido estivessemos a litigar e como
govêrno estivéssemos em boa paz com V. Ex.ª,
explicando, assim, duas faces, para merecer os
favores da administração federal e para mais-

ter, por outro lado, um grau de incompatibilidade que
salvasse as aparências.
Essa dualidade implicaria, afinal no que pode
dar-se de mais grave para uma agremiação política,
que é a quebra de sua unidade.
Ocorreu ainda que, num gesto espontâneo de
tolerância e cortesia, V. Exª chamou para o seu
Ministério homens do nosso Partido, esboçando, dêsse
modo, uma forma de cooperação que, hoje, se positiva
e amplia com as novas responsabilidades que
assumimos.
Estamos, portanto, consagrando uma situação
de fato, para torná-las mais sinceras e mais operantes.
E havia, além de tudo, compromissos públicos
que identificavam nossos destinos. A legalidade
constituída tem direito aos mesmos desvelos de
consciência democrática, Temos que reconhecer e
prestigiar a legitimidade de um poder que representa o
sustentáculo das Instituições que defendemos.
E – eis a razão principal que nos induza esta
decisão – V. Ex.ª, Senhor Presidente Eurico Dutra,
confessou, públicamente, desejar ser presidente de
todos os brasileiros, ser, de fato, como é, o magistrado
supremo, acima das facções. De maneira que apoiar
êsse govêrno não é nem poderia ser um ato de adesão
política, porque V. Ex.ª não é chefe de partido, mas o
chefe da Nação. Será, mais do que isso, o árbitro da
situação que se cria pela nossa confiança e pela
confiança dos partidos coligados, colocando-se no alto,
para manter o _ equilíbrio das fôrças que se
entrelaçam numa base política e parlamentar fadada à
cooperação mais promissora.
Não poderíamos, porém, hipotecar um apôio
vago, limitado, incondicional que envolvesse nossas
responsabilidades partidárias sem um fim determinado
que o explicasse e legítimasse.
V. Ex.ª teve uma herança difícil. E reconhece
que o Brasil ainda precisa do concurso de tôdas as
suas fôrças organizadas para eliminar ou atenuar as
crises mais renitentes que arruinam sua vitalidade e
ameaçam seu futuro.
V. Exª empreende também a solução de
grandes problemas nacionais cujos planos necessitam,
além do estudo de equipe que lhes dê consistência, de
uma base parlamentar que proteja seu sistema de
deformações perturbadoras.
Não
nos
seria
lícito
recusar
essa
contribuição
patriótica,
porque
coin-
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cidem, nesse plano, os deveres dos govêrnos e das
partidos.
Impõe-se uma diretriz capaz de corrigir a
dispersão fragmentária, a improvisação fluente e a
descontinuidade de ação que vêm anulando todos
os esforços e sacrifícios despendidos na
estruturação do nosso progresso.
Foi concebido um mecanismo destinado a
funcionar, por iniciativa própria ou pela supervisão
governamental, para a elaboração e andamento do
programa comum, até a última etapa, até que os
setores administrativas assumam tôdas as
responsabilidades da sua execução.
Sistematização, coordenação, cooperação.
Organizar, articular tôdas as atividades aptas à
mesma função e aproveitar os elementos esparsos
que possam colaborar para os mesmos resultados –
eis os métodos exigidos para sua obra de caráter
verdadeiramente nacional. E essa entrosagem, que
é o que mais tem faltado à administração brasileira
para sua eficiência, torna-se, agora, exequível, na
forma mais promissora, porque será ajudada por
iniciativa homogênea, pela fôrça da unidade.
Não seria possível traçar normas mais
adequadas contra o cáos em que a nossa vida
política tende e converter-se, pela decadência do
espírito, pelo tumulto das idéias, pela cupidez
personalista e pelas incursões da aventura política.
Sem sacrificar suas fronteiras, encontram-se
os partidos, diante dos apelos do interêsse coletivo,
vibrando num só ritmo criador.
Tudo que se tentar sem êsses élos, sem êsse
fundo racional e, sobretudo, sem essa invocação à
capacidade construtiva de todos os bons brasileiros
agravará o quadro de nossas atividades públicas, já
tão sacrificadas por experiências inúteis, por uma
obra dispersiva e anti-econômica.
Prontificamo-nos a aplicar tôda a nossa
diligência nessa ação conjunta, colaborando nos
empreendimentos do govêrno de V. Ex.ª que
visarem o soerguimento material do Brasil, o nosso
bem-estar social e, antes de tudo, minorar a penúria
e os sofrimentos das massas, num movimento
organizado de assistência às necessidades
humanas que representa o verdadeiro sentido da
política moderna.
E, assim, a democracia se tornará mais
produtiva, contestando os reparos dos que a julgam
desaparelhadas para a solução dos seus problemas.
Devemos
êsse
apôio
à.
Pátria
depauperada e infeliz, que devastada por

tantos males conclama seus filhos para um esfôrço
comum, que será o esfôrço supremo.
E, se é preciso criar novas condições para o
êxito desta política, se só o trabalho pacífico será
benéfico e fecundo, não é, apenas, com o govêrno
de V. Ex.ª que queremos selar a paz, mas com
todos os elementos que participam da mesma
mentalidade.
Se também somos ciosos de nossa linha de
independência, não desejamos, entretanto, a luta
pela luta, que poderia degenerar, mais do que na
separação de fôrças, numa causa de dissolução de
nossas vitalidades democráticas, expondo nossas
liberdades a novos sacrifícios.
Acolhemos jubilosos o convívio de outras
agremiações, para a solidez da base de que precisa
o Govêrno, sem nenhuma emulação, sem nenhum
egoísmo, sem nenhuma avidez, sòmente pela
certeza
de
que
essa
coordenação
será
extraordináriamente vantajosa para a ação
administrativa,
num
meio
trabalhado
pela
multiplicidade dos partidos.
A democracia é o regime, por excelência, da
liberdade de pensamento, em tôdas as suas
manifestações, isto é, de uma atitude de espírito de
compreensão e tolerância.
Deixou-nos a monarquia uma triste tradição
de antagonismos partidários, que, notadamente na
vida municipal, mantém, não raro, a feição de um
mandonismo inexorável que se recusa a reconhecer
tôda a nossa evolução política.
Infelizmente, êsse partidarismo retardado, de
ódio e de vingança, tem servido de argumento
contra nossa aptidão para a plenitude democrática,
apresentando-nos como um povo ainda não
amadurecido para a prática de um regime que
requer, além de outras virtudes, um nível de
civilização capaz de reprimir os maus instintos.
Estamos todos fatigados da tensão dessas
lutas, das agitações que absorvem o melhor do
nosso tempo que poderia ser devotado à causa
pública, ora anulando os setores regionais da
administração e do trabalho privado, ora turvando o
parlamento
com
discussões
faciosas,
ora
interferindo na orientação dos problemas de
interêsse geral da forma mais perniciosa.
Vamos trabalhar, lado a lado, para a
formação de uma atmosfera sadia que reconheça
e favoreça a coexistência dos partidos, sem
as incompatibilidades brutais que os põem em
pé de guerra, ao invés disso, entretanto,
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relações que facilitem os entendimentos necessários
para o bem público que é a missão de cada um.
A democracia é também um regime de
discussão. Vamos discutir nossos casos.
Instituimos
uma
espécie
de
tribunal
de
conciliação
que,
talvez,
por
sua
simples presença, pelo poder catalítico, sem
nenhuma sanção possa ir amortecendo êsses
atritos. Possa pôr termo ao desassossêgo dos
espíritos, às competições inglórias de facções que
se entre devoram à reincidência dessas cenas
primitivas.
Pelo menos, daremos daqui, de cima, o
exemplo salutar dessa harmonia, inspirando a
elevação do processo político, o respeito à
personalidade humana, o direito de pensar agir
livremente, dentro da lei.
Onde falharem condições para êsse
apaziguamento sejamos todos contra arbítrio, venha
donde vier, de amigos ou de inimigos, pelas
responsabilidades que nos cabem, pela nossa fé
democrática, pelo bom nome de nossa terra.
E,
assim
estaremos
reeducando
e
normalizando a vida pública brasileira. Assim,
estaremos aperfeiçoando a prática do regime pelo
exercício de sua índole liberal. Assim, estaremos
dominando as paixões violentas, responsáveis por
injustiças e atentados que degradam nossos
costumes públicos.
Encontramos-nos num plano em que todos
desejamos as mesmas coisas.
Façamos essa experiência que agora,
passada a fase das campanhas eleitorais que tanto
excitam os partidos, terá um caminho mais fácil para
os seus primeiros passos, cada qual conservando a
sua autonomia e fiel à sua doutrina.
Dentro desse ambiente de segurança, de
tranqüilidade, de ordem legal, num panorama sem
choques reacionários, nem embates estéreis, como
requesito de todo o trabalho produtivo, V. Ex.ª, Sr.
Presidente, realizará a sua obra, sem necessidade
de voltar-se para ondas de emoção sem gastar
energias na debelarão das quarelas da baixa cultura
política que estorvam a ação governamental.
E teremos, como prêmio da união dos
partidos, a confiança interna e externa que serão
reconquistadas para que também cooperem, como o
mais precioso dos fatores, na nossa reconstrução.
Dirão que o papel da oposição é
gritar. Mas o grito é desespero e nós

não desesperamos. Pedimos a paz política que é o
clima da democracia.
Os acôrdos entre amigos são selados com
amizade, mas entre adversários são selados com a
honra. Nossa honra está empenhada neste pacto.
Sr. Presidente:
Está nas mãos de V. Ex.ª a sorte desta aliança.
E' uma associação de boa vontade que poderá,
ainda, expor-se a vicissitudes, se não se exercer do
alto, decisivamente, essa influência aglutinadora; se
não houver um fiador que responda pela sua
estabilidade e pela sua eficácia. Pedimos a V. Ex.ª
que, como árbitro, conforme já intitulei, interponha
sua suprema autoridade, toda vez que as sombras
pairarem sôbre essa conjugação de fôrças
empenhadas numa obra que será de todos, mas será
especialmente, do govêrno que a realizar.
Que não se perca a oportunidade única em
nossa vida republicana; esta chance providencial da
união sagrada, para que o Brasil possa sair de suas
dificuldades e resolver seus problemas pelo Impulso
poderoso, pela valiosa convergência dos seus
grandes valores.
Se a tentativa fôr levada a bom têrmo no
campo político, terá V. Ex.ª grampeada o título que
mais desvanece um saldado: o de pacificador.
E, se além da consolidação democrática, pela
paz política e pelo império da legalidade, o acôrdo
que hoje se celebra conceder ao Brasil a fortuna de
segurança econômica e do bem estar social,
competirá a V. Excelência outro título de
benemerência: o de realizador.
Secundada por essa soma de energias,
ajudada pela ação conjunta que se multiplica porque,
antes de iniciar-se, afasta os tropeços do caminho, a
eficiência administrativa será, mais prontamente,
atendida, assegurando e antecipando o seu êxito.
Não será uma experiência perdida, um plano
artificial, se todos lhe consagrarmos o mesmo
concurso efetivo e sincero.
Será, antes de tudo, uma campanha de sentido
político e econômico contra a anarquia e a miséria.
Estou plenamente convencida de que demos
um grande passo.
Tem ainda V. Ex.ª um longo caminho
a percorrer. Pode contar nessa trajetória com o
espírito que nos anima, para o serviço do Brasil e do
seu povo. E, conforme o grau de confiança que fôr
sendo conquistado, se aprofundarão esses
compromissos num entendimento mais perfeito, na
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esfera administrativa, para que, esquecendo todo o
passado, só olhemos o futuro de nossa Pátria a
renascer da decadência a que foi condenada pelo
abandono dos seus problemas vitais".
DISCURSO DO SR. ARTHUR BERNARDES
Senhor Presidente.
Os dias difíceis que o Brasil atravessa vêm,
há muito, reclamando cuidados especiais de seus
filhos, sobretudo por ser superior às fôrças de um
Govêrno limitado no tempo, a tarefa de recuperação
moral, política, econômica, financeira e social, que
lhe pese sôbre os ombros.
Não seria possível à administração de V. Ex.ª
vencer, por si só, as dificuldades do presente,
combatida ou desamparada por outras fôrças, a que
também incumbe restaurar a normalidade na vida do
País.
Foi assim pensando que, investido V. Ex.ª
na dignidade de Chefe da Nação, e antes
mesmo de assumir as responsabilidades do
Poder, o Partido Republicano compreendeu a
necessidade de darmos treguas às paixões,
sopitarmos as discórdias e considerarmos finda uma
luta que tiveram seu epílogo em 2 de dezembro de
1945.
Êle acreditava na serenidade e no espírito de
justiça de V. Ex.ª e não tinha também dúvida de que,
no Govêrno, V. Ex.ª havia de dar segurança às
pessoas e aos direitos.
Confiava ainda que V. Ex.ª não estenderia seu
poder, senão até onde as leis lho consentissem.
Mas não bastava isso. Havia outros interêsses
pátrios a resguardar, e foi então que, expondo-se a
riscos de incompreensão, suspeita e malediscência,
deliberou o chefe de meu partido avistar-se com V.
Ex.ª a quem manifestou a opinião de que uma
pacificação que desarmasse os espíritos reunisse as
fôrças políticas em um trabalho profícuo à
reconstrução nacional, seria o melhor meio de
facilitar a tarefa do Govêrno.
Hoje, que isso se realiza, é optruno que nos
regozijemos com o fato e nos congratulemos com V.
Ex.ª e com a Nação pelo compromisso dos Partidos,
de tudo fazerem para secundar a ação do Govêrno
da República.
E não estamos aqui. Sr Presidente,
para propôr-lhe um tratado de Paz de
Santo
Ambrósio,
porque
nada
exigimos
ou solicitamos a V. Ex.ª senão o que julgamos
também ser o nosso dever, isto é, que V. Ex.ª
e seus ilustres auxiliares não percam de vista

que hora é de servir á Nação com espírito de sacrifício.
O espírito público e a lealdade que
caracterizaram o Partido Repúblicano na sua longa
existência, até a subversão do regime de 1937, são os
mesmos com que êle retomou a sua ação pública, a
contar de 1945. Sua tradição é a fiança com que se
apresenta neste acôrdo, do qual a Nação e nós
próprios esperamos os melhores resultados para o
País.
PUBLICA-SE POR DELIBERAÇÃO. DO SENADO,
EM 26 DE JANEIRO DE 1948
Situação
do
Café
no
Comércio
Internacional
Treophilo de Andrade
Tese apresentada à Terceira Reunião Plenário
do Conselho Interamericano de Comércio e Produção,
realizado em Montevidéu, entre 8 e 11 de abril de
1947.
I
Hoje, em dia, para estudar-se a situação .de
qualquer produto na economia mundial, é mister
investigar, de início, a posição em que foi deixado pela
guerra, essa catastrofe de caráter universal, que
arruinou a maior parte dos mercados, produtos e
consumidores da terra.
O CONVENTO DE WASHINGTON
Para os países do hemisfério ocidental, o café
teve, durante o conflito duas fases bem distintas, a que
me vou referir, de relance, pois os fenômenos
econômicos, como sociais e históricos, só são bem
compreendidos quando investigados as suas causas.
A primeira vai de 1º de outubro de 1940, quando se
iniciou o primeiro "ano de cota" do Convênio
Interamericano do Café, até 7 de dezembro de 1941,
quando a guerra que devastava a Europa, desde 1º de
setembro de 1889, se alastrou às plagas da América,
com o ataque de Pearl Harbour: a segunda ,distendese de 8 daquêle mesmo mês de dezembro até a
abolição dos "ceilings" americanos; em começo de
novembro do ano passado:
O
Convênio
Interamericano
do
Café,
assinado em Washington, a 28 de novembro de
1940, com efeito, retroativo a partir de 1º de
outubro anterior, dividiu o mercado consumidor dos
Estados Unidos em cotas de suprimento entre os 14
países produtores do continente, na base das
respectivas exportações, em 1938, respeitados os
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americanos, fixados também de acôrdo com as suas
exportações para aquêle mercado, no mesmo ano.
Uma das conseqüências daquêle instrumento
foi a elevação dos preços, que, se bem não
acordada por escrito, era prevista pelos signatários,
porque a instituição das cotas, ou seja a limitação da
oferta corrigida, necessàriamente, o desequilíbrio
então existente, influindo, favoràvelmente, sôbre as
cotações. A sua realização deveu-se, sem sombra
de dúvida, à boa disposição do Govêrno dos Estados
Unidos que, a despeito da sua velha orientação de
"porta aberta" não teve dúvidas em fixar cotas para
os suprimentos, cafeeiros, com o que passou,
deliberadamente, a pagar mais pela mercadoria,
quando poderia ter tirado proveito do fechamento
dos mercados europeus que estavam provocando a
queda dos preços. Foi um ato de alta sabedoria em
que culminou a política da bôa vizinhança" e rendeu
ótimos juros quando a guerra se ampliou,
envolvendo em suas malhas o Novo Mundo.
Em conseqüência do Convênio, os preços,
que se encontravam muito deprimidos, a bem dizer
duplicaram. A cotação média do tipo 4, Santos, em
Nova York, que fora, em 1940, de 7,10 cents por
libra-peso, passou, em 1941, para 11,34 cents e, em
1942, com a fixação dos preços máximos ("celings")
para 13,37 cents.
A mesma evolução se operou com os cafés,
de outras procedências. Aliás, os diversos tipos de
cafés dos produtos americanos mantêm entre si uma
certa paridade, no mercado dos Estados Unidos, de
sorte que, no desenvolvimento deste trabalho, farei
referência, preferencialmente, aos preços do café de
Santos, tipo número 4, no mercado de Nova York.
Quando os Estados Unidos se viram
arrastados aos conflitos tiveram, como principal
cuidado, ao traçar a sua política econômica de
guerra, congelar os preços na base das cotações
vigentes a 8 de dezembro de 1941. Para o café, o
limite impôsto era satisfatório porque cobria, de
maneira geral, aos preços mínimos que os países
produtores haviam fixado, anteriormente, para a
exportação. Não se tratava, contudo, de níveis
excessivos, de vez que, em outras épocas, sem
convênio, sem acordos e sem guerras, as cotações
médias do café, haviam sido mais elevadas. A
média, então vigorante, de 13% cents para o Santos
4, havia sido excedida pelas médias de vários anos
anteriores:

1895, 15 5/8; 1912, 14 3/8; 1919, 17 7/3
(Conseqüência da grande geada que quase destruiu
os cafezais brasileiros em 1918; 1923; 14 3/4; 1924;
21 3/2; 1925; 24 5/8; 1926, 22 1/2; 1927, 18 1/8;
1928, 23 1/2; 1929, 22 3/8.
A distenção das operações de guerra ao
hemisfério ocidental, contudo, condicionou uma
modificação substancial na economia de todos os
países do hemisfério, não somente daqueles que
fôram envolvidos, diretamente, em operações
militares, como os Estados Unidos, e o Brasil, mas
também nos demais que, afirmando na Conferência
dos Chanceleres, realizada no Rio de Janeiro, em
janeiro de 1942, a sua solidariedade continental,
haviam rompido relações com os países agressores
do "Eixo". Viram-se todos envolvidos, uns mais
outros menos, pela onda de inflação que sempre
acompanha as guerras, resultando daí uma elevação
substancial no custo da produção que, no Brasil, em
1944, já era o duplo do de 1938.
Nesse país, o problema se agravou,
extraordinariamente, com a superveniência de
condições climatéricas desfavoráveis, de uma
extensão antes nunca registrada em sua história.
Uma sêca, duas geadas e mais outra sêca reduziram
por tal forma a produção brasileira de café que, não
fôra ter-se amortecido, a partir de 1939, o ritmo de
incineração das SOBRAS com que, desde 1932, se
vinha contribuindo, regularmente, para a manutenção
do equilíbrio estatístico, o país não teria tido o
produto suficiente para atender as suas limitadas
exportações de guerra.
O resultado de todos êstes fatores foi que os
preços americanos, nos limites em que foram
congelados, já não mais compensavam o trabalho da
colheita, benefícios e exportação da mercadoria.
Iniciou-se, então, um muito justo movimento de todos
os países produtores, com a finalidade de conseguir
do Govêrno dos Estados Unidos uma majoração dos
"ceilings" do café, movimento que culminou na
demarche feita ao Secretário de Estado, pelos
Ministros do Exterior dos países cafeicultores, na
Conferência de Chapultepec. O Govêrno americano,
porém, via no congelamento dos preços de tôdas as
utilidades a pedra angular da sua política de combate
à inflação. Ofereceu, por isso. resistência a tais
desejos, só tenho, afinal, cedido na hora em que as
produtores iniciaram natural movimento de
resistência e mercado americano viu-se ameaçado
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de ficar sem estoque. Inicialmente, resolveu o
Govêrno americano dar uma subvenção de 3 cents
por libra-pêso importada, a qual funcionou com
proveito, durante algum tempo. Posteriormente,
tendo-se verificado o perigo dos estoques baixarem
a nível ameaçador para o suprimento do mercado,
resolveu o Govêrno decretar uma nova emenda à
Tabela Revista número 50, concedendo um aumento
de dois cents além do subsídio que já vinha sendo
concedido. O aumento foi concedido graças a um
acôrdo assinado com o Brasil, em 26 de junho de
1946, pelo qual este país se compromete a não
alterar os seus preços mínimos, nem a política
cambial, e a fornecer ao mercado americano até 3
milhões de sacas. O novo convênio que deveria
durar até 31 de março de 1947, não chegou a ser
executado, porque, a 30 do mesmo mês de junho,
expirou a lei do controle de preços de vez que o
presidente Truman vetou o projeto aprovado pelo
Congresso Americano, a respeito. Libertados os
preços do café, êstes subiram verticalmente, de sorte
que, quando o contrôle foi restabelecido, a 25 de
julho, já os torradores e comerciantes não mais
podiam importar. A vista disso, o "Office of Price
Administration" resolveu, a 14 de agôsto, decretar
um aumento de 8,23 cents por lb., acima das bases
originais, ou seja, 3 cents acima dos tetos de
importação, vigorantes a 30 de junho. Com isso,
porém, ainda não normalizou, inteiramente, o
mercado do café que só achou o seu nível natural,
em começos de novembro último, ao serem abolidos,
nos Estados Unidos, todos os "celings", com
exceção dos do açucar, do arroz e dos alugueres.
O café reagiu e hoje o tipo Santos, 4, está
sendo cotado no disponivel de Nova York, entre 27 e
28 cents por libra-pêso, cotação muito superior a
tôdas, anteriormente citadas, mas que exprime a
verdadeira relação entre a oferta e a procura no
mercado internacional.
O equilíbrio estatístico
A resistência dos produtos, nos últimos
anos da guerra, contra os "celings" americanos
estava sendo justificada com a alegação de
que os preços vigorantes não cobriam o custo
da produção. O seu verdaiero esteio, porém, era
o fato de que, em virtude de safras brasileiras
reduzidas,
motivadas
pelas
sêcas
e
geadas, conseguira-se, no mundo cafeeiro, uma

situação que há muitos anos não se registrava: o
equilíbrio entre a produção e o consumo. Porque não é
o preço de custo de um artigo que determina o seu
valor no mercado mundial, mas a velha e sempre nova
lei da oferta e da procura.
Em mercado livre de intervenções do Estado ou
de "dumpring", o que determinou o nível das cotações
é a oferta mais baixa feita por qualquer produtor de
vulto. O equilíbrio entre a produção provável e as
possibilidades de consumo do café era, então, tão
evidente que os produtores estavam preferindo guardar
a mercadoria, a entrega-la aos preços congelados.
Contra essa compreensível atitude, não valeram
sequer as ameaças de reintrodução do racionamento
que vigorára, nos Estados Unidos, entre fins de 1942 e
princípios de 1943, quando as condições de navegação
não permitiram suprimento suficiente do mercado.
A Produção
O estudo da produção mundial do café, desde
1881, mostra como as colheitas mundiais foram
crescendo de 10 milhões de sacas de 60 quilos, até 24
milhões, em 1925, para atingir, depois, cifras
extraordináriamente altas: de 41.338.000 sacas na
safra de 1931-32; de 42.946.000, na de 1933134: de
42.634.000, na de 1936-37. A partir de então, os totais
começaram a reduzir–se para chegar a 25.841.000
sacas, na safra de 1944-45, isto mesmo, estimando-se
a produção colonial, em 4.800.0.00 sacas, pela média
dos anos anteriores à safra de 1940 e 1941, pois,
daquele momento em diante, não tivemos mais
estatísticas, em virtude da guerra.
O Consumo
Se compararmos a produção exportável
com o consumo mundial, veremos que este, na
safra de 1882-83, foi de 10.270.000 sacas, ou
seja, quase igual à produção. A curva de aumento
do consumo acompanhou, depois, em linhas gerais,
a da produção até o ano agrícola de 1926-27, quando
esta passou a avantajar-se de maneira clara e positiva.
Os anos mais altos do consumo foram atingidos
nas safras de 1930–31, com 25.148.000 sacas; 1935
e 1936, com 25.846.000 sacas; e do de 1938-39,
com 26.727.000 sacas. Êsses anos, porém
foram beneficiados por preços baixos, provocados
por modificações havidas na orientação do Brasil,
que
desde
muito,
vinha
realizando,
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no café, uma política dirigida. Depois dêsse último ano da terra, contidas nas sementes, entregues à fogueira.
agrícola, veio a, guerra, que fechou os mercados da
Europa e da Agric e Asia, reduzindo o consumo, embora
A proibição do plantio
não tanto quanto seria de esperar, graças à
compensação encontrada, em virtude da própria guerra,
O abandono de velhas lavouras não tem sido
nos Estados Unidos.
totalmente compensado pela fundação de novas. E'
que, entre as medidas tomadas contra a superprodução,
a partir de 1931, uma das mais importantes foi
As eliminações
exatamente a já referida da proibição do plantio.
O fenômeno econômico por aquela divergência Tornou–se efetiva em virtude do Decreto–lei nº 21.339,
de curvas e que abalou o comércio de café no mundo, de 30 de abril de 1932, que condicionou o
durante mais de três lustros, foi conseqüência da estabelecimento de novas plantações à licença por
política de valorização artificial seguida durante muitos parte da Comissão Executiva do Conselho Nacional do
anos pelo Brasil, que retinha o produto enquanto os Café, organização criado em 1931 para resolver a crise
seus concorrentes conquistavam mercados.
provocada pela derrocada da valorização artificial e que
Seja dito de passagem que o preço pago por erro foi substituída, em 1933, pelo Departamento Nacional
tão grave foi muito caro. Basta para constatá–lo analisar do Café, presentemente em liquidação. Essa proibição
as cifras de suprimentos aos mercados do mundo ou com regulamentações várias, perdurou até 30 de julho
ainda as da produção e exportação do Brasil, do ano de de 1943, conforme resolução do Convênio de 31 de
1924, em que a valorização se tornou permanente, até maio daquele ano, aliás, só aprovado muito tàrdiamente
hoje. Não me refiro às intervenções governamentais pelo Decreto–lei nº 5.874, de 2 de outubro seguinte.
esporádicas anteriores, que foram coroadas de êxito,
A proibição, porém, não vigorou no Paraná, que
mas tão sómente à grande valorização, que se pode tem terras magníficas para o café, embora sujeitas não
situar de 1924 a 1929, bem como a pequena raro às geadas, àquele Estado elevou o seu patrimônio
valorização, levada a feito com a finalidade de manter cafeeiro de 10 milhões para 65 milhões de arbustos, de
ativa a balança de pagamentos, entre 1935 e I938. Um 1932 a esta parte. Os demais Estados da Federação,
cortejo da produção e da exportação do Brasil é, a êste que ainda não possuiam 50 milhões de pés, foram
respeito, bem eloqüente.
também autorizados a continuar plantando. E, desde o
Este quadro pode ser completado por outro das levantamento da proibição geral, é grande o número de
eliminações levadas a efeito de 1931 a 1944, que lavouras fundadas. Estas porém, não compensaram as
culminaram nos anos de 1933, quando foram incineradas abandonadas, de sorte que o Brasil tem hoje uma
13.687.012 sacas, e 1937 quando atiraram à fogueira redução do seu patrimônio em cêrca de 500 milhões de
nada menos de 17.196.012 sacas, e 1937, eliminadas, ao arbustos.
todo, 78.214.53 sacas, ou seja, um volume suficiente
A posição geográfica das lavouras alterou–se
para alimentar a exportação do Brasil durante cinco também um pouco. E' que o café continua sendo, no
safras seguidas ou a suprir o consumo do mundo, antes Brasil uma planta nomade, que muito pode emigrar
da guerra, durante três anos e meio. Postas em fila, ainda, dada a riqueza em terra roxa que se lhe
essas sacas fariam a volta ao Equador e, em filha, apresenta no norte do Paraná em Goiás, na "Mata das
passariam as mais altas montanhas do globo.
Goiabeiras", e também no próprio Estado de São Paulo.
A destruição dessa riqueza agrícola colhida, Não subsiste, pois nem muito remotamente sequer, o
beneficiada e transportada foi o ônus que recaiu sobre o perigo de que o café acabe no Brasil. O que se verificou
Brasil pelo pago pelo saneamento do mercado foi um expurgo das lavouras que já não eram rendáveis,
internacional do cafe. Os seus efeitos distendem–se pelo bem como a destruição de alguns milhões pelas secas e
futuro pela destruição do "capital–solo" do País pois, pelas geadas. Mas o parque cafeeiro do Brasil ainda se
como muito bem observou o professor Hugh Nicol, nas exprime por um total de mais de dois milhões de
sacas queimadas, destruiu–se não sómente o trabalho arbustos, ou metade da lavoura mundial.
tido pelos agricultores com a produção e colheita do
A
lavoura
cafeeira
mundial
cifra–se
café, mais também as riquezas minerais e orgânicas em
4.850.902.678,
arbustos,
dos
quais
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4.284.046.678, estão situados em nosso hemisfério,
o que faz do café um produto predominantemente
americano.
E se hoje já não há mais sobras para
queimar, deve–se isso, á queda da produção
brasileira, ocasionada por dois fatores: a proibição
do plantio, que vigorou de 1932 a 1943 e as
secas e geadas que, pràticamente, aniquaram
várias colheitas, Ademais, o Brasil perdeu, nos
últimos anos, nada menos de 500 milhões de
cafeeiros.
Essa perda, contudo, não representa dano
irreparável por se tratar de lavouras velhas que, pela
idade, haviam perdido a fôrça produtiva e,
conseqüentemente, a rendabilidade.
Indícios de Produtividade
O Brasil, que cultiva o café desde 1927, tem
lavouras de todas as idades é, conseqüentemente,
com todos os quocientes de produção. A unidade
adotada pelas estatísticas, no País, a esse respeito é
a arroba de 15 quilos por 1.000 pés. O Paraná, onde
as lavouras são, em sua maioria, novas, apresentam
uma série de 133 arrôbas por 1.000 pés (safra 1946–
47). São Paulo, antes das secas e geadas, (safra
1939 - 1940), dava 43,3 arrôbas, em média. Insisto
em dizer em média porque aquéle Estado, sozinho,
do ponto de vista cafeeiro, é um mundo. As zonas de
penetração têm idades diversas, resultando daí
grande diferença de produtividade. Há zonas, como
a da Alta Sorocabana, que dá uma média de 64
arrôbas por 1.000 pés ou a da Alta Paulista, que dá
83,2. Em compensação a zona velhíssima da
Estrada de Ferro Central do Brasil (Ramal Paulista)
dá 23 arrôbas, e da São Paulo Railway (Seção
Bragatinga) 31 arrôbas. O Estado de Minas Gerais,
que vem em segundo lugar, com uma produção que
não raro atinge 5 milhões de sacas, apresenta uma
média de 25 arrôbas, ainda rendável, porque o custo
de produção, ali é muito baixo. Enquanto isso, o
Estado do Rio onde o café floresceu no tempo do
Império, exatamente pelas lavouras de café
que possuía no Vale do Rio Paraíba, encontra–se
em declínio com uma média de tão sómente 11
arrôbas.
Insisto sobre êsses dados, que, à primeira
vista, poderiam parecer detalhados demais para um
trabalho sobre a situação mundial do café, porque o
que interessa, verdadeiramente, saber, no momento,
é se o Brasil voltará a ter as safras
dadivosas de outrora, ou se "o café acabou,
no Brasil", como têm proclamado certos ob-

servadores pessimistas de dentro e fora do País.
SITUAÇÃO DO CAFÉ NO COMÉRCIO
INTERNACIONAL
Teófilo de Andrade
Tese apresentada à Terceira Reunião Plenária
do Conselho Interamericano de Comércio e
Produção, realizada em Montevidéu, entre 8 e 11 de
abril de 1947.
II
Previsões sôbre a situação cafeeira do mundo
não podem ser feitas, sem que se estude a
capacidade dos países produtores. O principal dêles,
o Brasil após quinze anos de crise, encontra-se com
a sua lavoura cafeeira, que produz para a
exportação, em situação equilibrada, Dizemos para a
exportação, porque sómente esta interessa ao
estudo que estou fazendo. E' que o Brasil produz
café em todos os seus Estados, exceção feita
apenas do Rio Grande do Sul, Para a exportação,
contudo, só trabalham oito dêles: Paraná, Goiás, São
Paulo, Minas Gerais, Estado do Rio, Espírito Santo,
Bahia e Pernambuco. Os demais produzem tão
sómente para o consumo interno que, apresenta um
alto nível de consumo "per capita" ou seja de 6.478
quilos por habitante, ou 8.221 quilos "per capita" da
população consumidora, isto é, excluídos os
menores de 6 anos de Idade (1942).
As sobras que ficavam, antigamente, da produção
exportável, e que eram retiradas do comércio através da
chamada "cota de equilíbrio", já não existem.
Aquela cota que chegou a incidir sôbre 70%
da produção do Estado de São Paulo, foi aplicada,
de início, excepcionalmente na safra de 1933–34,
cujo montante foi de 29.634.000 sacas e, de maneira
continuada nas safras de 1936–37, a 1942–43 (sete
anos agrícolas). Foi porém, extinta, em virtude da
redução do volume da produção, ocasionada pelos
fenômenos climatéricos a que já tive oportunidade de
referir. A partir de então, com "Sobras" acumuladas
que não haviam sido incineradas teve o
Departamento Nacional do Café ensejo de oferecer
subvenção
aos
lavradores
na
safra
de
1944–45 (quota de beneficio") e mesmo
suprir as necessidades da exportação. Para
isso, vendeu cerca de 5 milhões de sacas,
fazendo o seu produto reverter em prêmios
ao café em estoque ou a despacho, com o que
foi equilibrado, em certo momento a di-
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ferença de nível de preços existente entre
os “celings” americanos e os vigorantes no
mercado interno. Presentemente, já tendo
sido decretada a extinção do Departamento
Nacional do Café, o produto brasileiro pode ser
considerado como liberado dos ônus e restrições
que sôbre êle pesavam inclusive da taxa de
exportação, chamada de 15 shillings, fixada a
princípio em Rs. 45$000 e reduzida, a partir de
novembro de 1937 para Cr$ 12,00 e que agora foi
extinta.
Os efeitos das sêcas e das geadas ainda se
fazem sentir porque a extensão e intensidade dos
fenômenos climatéricos foram grandes. Assim é
que a próxima safra de 1947-48 ainda será de tão
sòmente 12 milhões de sacas. Mas aquele ciclo
climatérico
desfavorável
parece
terminado,
devendo vir agora, como já estamos sentindo, um
período
de
chuvas
abundantes.
Numa
recuperação, portanto, é perfeitamente previsível.
Contudo, nada autoriza a pensar que o Brasil volte
a ter, nos próximos anos, safras excessivamente
volumosas, como as de outrora. Assim que
estiverem vencidos, totalmente, os efeitos dos
desastres climatéricos, a produção brasileira para a
exportação poderá ser estimada em cêrca de 16
milhões de sacas.
No que se refere aos demais países
produtores do continente, devemos assinalar a
magnífica performance da cafeicultura colombiana
que atinge, já hoje, cinco milhões de sacas,
por safra. A produção dos demais, oscila segundo
as condições do tempo, mantendo-se, porém,
de um modo geral estável. Os dados e respeito
são por demais conhecidos, de sorte que não
vale a pena prolongar esta exposição só pelo
luxo de enche-la de algarismos. Podemos estimar
a produção dos demais países da América
Latina, em cêrca de 10 milhões de sacas de 60
quilos.
Resta considerar a produção colonial. As
informações que temos a respeito da situação da
mesma, durante a guerra, e mesmo agora neste
período de post guerra, são parcas e incertas.
Sabemos contudo que, não tendo tido
oportunidade de exportação franca, pela carência
de navegação e pelo fechamento das principais
metrópolis, ocupadas pelos alemães, a produção
foi
descurada.
Nas
Indias
Holandesas;
que contribuiam para o consumo do mundo, com
a apreciável parcela de 1.400.000 sacas,
os
japoneses
condenaram
ao
abandono

muitas plantações, obrigando os agricultores locais a
se dedicarem a outros artigos de que tinham mais
necessidade para o prosseguimento das operações
bélicas: E’ de crer portanto, que a contribuição das
Indias Holandesas para o comércio mundial de café
seja reduzida nos próximos anos.
Em Madagascar, colônia francesa, onde o café
estava em pleno florescimento, os agricultores locais
viram-se a braços com a maiores dificuldades porque,
durante quase cinco anos, não lhes foi possível
exportar o produto. O Govêrno colonial agiu
sábiamente, providenciando a construção de
armazens e concedendo um modesto financiamento
aos produtores. Não resta dúvida, porém, que esta
situação os desencorajou, levando-os a abandonar
muitas das suas lavouras.
A situação na África sòmente se manteve em
relativa progresso nas colonias inglesas de, Kenia e
Tanganika, cuja produção foi, sistematicamente,
encaminhada para os mercados do Oriente Próximo e
da África do Sul, com prejuízo dos produtores
americanos; habituados a fornecer àqueles mercados,
os quais tive a exportação de café para aquêle
destino.
Estamos pois, condenados a jogar com os
dados de antes da guerra, corrigidos naturalmente,
pelas indicações que temos. Nos quadros de produção
anexos a êste trabalho, mantivemos em todos os anos
de guerra, uma estimativa para os produtores coloniais
de 4.800.000 sacas. Parece-me porém, que fazendo,
agora, o levantamento da produção exportável,
devemos dar-lhes uma quota de só 4 milhões como a
mais aproximada da realidade.
Devemos portanto, contar, para abastecimento
do mundo, nos próximos anos agrícolas, com a
seguinte produção:
Brasil........................................................
Outros produtos americanos...................
Produtos coloniais...................................
Produção mundial exportável..................

Sacas
16.000.000
10.000.000
4.000.000
30.000.000

Possibilidades do Consumo
Vejamos as possibilidades de consumo que se
oferecem para absorver essa produção.
A guerra teve conseqüências desastrosas para
o comércio de café. E’ êste um produto que, embora
sendo um alimento de poupança sem igual, e, ao
mesmo tempo, um estimulante que longe de fazer mal,
é tônico para os nervos e conforto para o estômago,
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não é positivamente, o que se possa chamar de
gênero de primeira necessidade. Trata-se, contudo,
do mais agradável dos estimulantes, não
obstante pela cafeína que contêm, mas também pela
cafeína e outros óleos que fazem da sua
infusão uma sedução para o sensórios do olfato e do
gosto.
E’ de admirar que só tão tarde o homem haja
descoberto os alcaloides. Durante séculos e séculos,
fermentou o suco das frutas e os cereais fabricando
o vinho a cerveja. A primeira bebida estimulante não
alcoolica foi o chá, consumido desde tempos
imemoriais no Oriente. O Café surgiu muito
posteriormente, ai por volta do Século XIV, só tendo,
porém, adquirido a forma de infusão lá para o Século
XVI. A sua penetração foi lenta. Após ter adquirido
uma grande clientela na Europa, eis que veio a
guerra, suprindo-o, totalmente, de mercados em
que antes havia Imperado. Tal como aconteceu
durante a guerra passada, surgiram para substituílo os sucedâneos, os “Ersaetze” e os falsos
cafés, que exercem função devastadora sôbre o
consumo.
Enquanto isso, nos Estados Unidos, operou-se
fenômeno inverso. O café vinha sendo alí, desde
muito, favorecido pelo fato de sem importado livre de
direitos aduaneiros, tornando-se a bebida mais
barata que o povo americano consome.
SITUAÇÃO DO CAFÉ NO COMÉRCIO
INTERNACIONAL

No primeiro caso, a importação de café poderá
ser dificultada pelas retenções cambiais, pelo
contingenciamento ou ainda por tratados de
comércio de caráter bilateral. A experiência de antes
da guerra mostra os perigos tal política que aumenta
a tensão econômica internacional e leva a desunião
entre os povos.
Pràticamente, com efeito imediato, reduzem o
consumo da mercadoria, impedindo que o público a
edquira nas quantidade desejadas.
Tarifas aduaneiras
Quanto às tarifas aduaneiras, estamos, sem
dúvida alguma, em face do maior inimigo do
comércio e do consumo do café. Nenhum produto
tem sido tão duramente perseguido nas alfândegas.
Os direitos aduaneiros, cobrados antes da guerra,
por alguns países importadores, são por tal forma
excessivos que tornam o valor do café cru
insignificante no preço pago pelo público, o qual
cobre antes do artigo própriamente dito, taxas fiscais,
de consumo e o custo de indutrialização. Que o
consumo do café, quando livre de tais ônus, ou
onerado apenas de maneira racional, pode atingir
níveis admiráveis, é coisa que se pode comprovar
pelos cocientes de consumo “por capita” dos Estados
Unidos, da Holanda e dos Países Escandinavos, que
chegaram, estes últimos, a beber mais de 9 quilos
por habitante em um ano.

Os sucedâneos
Tese apresentada à Terceira Reunião Plenária
Mas nem sempre as ditas tarifas aduaneiras
do Conselho Interamericano de Comércio e
Produção, realizada em Montevidéu, entre 8 e 11 de traduziram intuitos meramente fiscal. Algumas vezes,
tiveram por finalidade proteger a indústria dos
abril de 1947.
sucedâneos,
que
muito
se
desenvolveu,
Teófilo de Andrade
principalmente na Europa Central, durante e depois
da primeira grande guerra. Êste processo há de se
Restrições cambiais
ter intensificado, durante o último conflito, em que as
III
populações tiveram oportunidade de ver siquer
verdadeiros grãos de café, a não ser nas
Como, porém, já tivemos oportunidade de quantidades muito restritas permitidas pelo
acentuar, o café, a despeito dia, sua sedução, não é racionamento executado com os estoques que os
no rigor da palavra um artigo de primeira alemães acumularam para a guerra ou requisitaram
necessidade. Os governos dos países consumidores nos países ocupados.
podem, pois, como fizeram no passado, investir
Nun houve um levantamento oficial do falso
contra êle, seja para economizar os seus estoques café consumido no mundo, mas estimou-se a sua
de “divisas”; seja para aumentar a renda fiscal; seja produção em cerca de 16 milhões de sacas de 60
para proteger a já formada indústria de sucedâneos; quilos. Se não houvesse tais tarifas extorsivas, e o
seja ainda, no caso das metrópoles colonizadoras, que se bebesse, sob nome de café, fôsse produto
para proteger a produção colonial contra a produção legítimo, a economia cafeeira do mundo não
“estrangeiro”.
teria atravessado a longa fase de crise

– 43 –
a que se deu o nome de superprodução e que quotas. Pràticamente o Convênio, apesar de
deveria antes ser denominada de crise de sub- prorrogado, não mais existe, havendo apenas em
consumo.
função, em Washington, uma comissão encarregada
de fazer um estudo sobre a posição mundial do
café, de acôrdo com resolução tomada pela própria
Direitos que não excedam o calor F. O. R.
Junta Interamericana de Café, a 14 de junho de
Ora, o café representa muito para quatorze 1945.
países da América, sendo, em alguns dêles, o item
Aquêle estudo até agora não foi publicado.
predominante do seu comércio de exportação. São,
por outro lado, bons mercados para os países café.
Uniformização das estatísticas
Têm êles portanto o direito de nos tratados de
comércio que vieram a afirmar, reclamar daqueles
Antes de terminar esta exposição, que lamento
países, o rebaixamento das tarifas aduaneiras a um não ter podido fazer mais curta e, no mesmo tempo,
nível que pelo menos não exceda o valor F. O. B. da mais ricamente ilustrada, dado o espaço de horas
mercadoria.
que tive para elaborá-Ia, desejaria pedir a atenção
E’ esta uma exigência mínima que todos os para as dificuldades que se apresentam ao estudo
países cafeicultores da América deveriam formular.
da questão cafeeira pela falta de unidade nas
medidas de peso em que são elaboradas as
estatísticas dos vários países produtores. Uns usam
Proteção da palavra “Café”
quintais métricos; outros, toneladas métricas; outros,
Têm êles, demais, o direito de exigir que o libras inglêsas; outros, libras espanholas; e outros,
nome da palavra “café”, que só por si tem a magia de sacas. A saca também não é uniforme, pois se
atrair o público pelas qualidades de aroma e sabor o Brasil e a Venezuela exportam os seus cafés
que evoca, não seja, de forma alguma, usada para em sacas de 60 quilos, a Colômbia, México e os
designação de misturas e sucedâneos. Aquele uso, países da América Central o exportam em sacas de
desgraçadamente muito corrente, constitui uma 70. Uns indicam, em suas estatísticas, o peso bruto
fraude não sòmente em relação aos produtores, mas das sacas, enquanto outros indicam o peso
também em relação aos próprios consumidores, que líquido.
são induzidos a, servir-se como se fôsse café, de
Não
há
também
uniformidade
tisanas vulgares, sem as nobres qualidades do quanto ao período das colheitas. Uns indicam,
produto legítimo.
o ano civil, outros o ano agrícola, as de
Já que não se afigura pleitear a extinção da extensão variável. Se as safras, no Brasil, são
indústria dos sucedâneos devem os países contadas a partir de 1º de julho, em outros
produtores solicitar, como o mínimo que lhes é países, o início se verifica em mêses diversos.
justamente devido, que o nome de tão nobre produto E durante todo o período de execução do Convênio
não seja empregado para acobertar a concorrência de Washington, usou-se o chamado “ano
desleal que lhe é feita pelos sucedâneos ou pelas de
quota”,
de
1º
de
outubro
a
30
misturas, de qualquer espécie. A palavra “café” deve de setembro do ano seguinte. E’ patente,
corresponder sempre, e em tôda a parte, um só e pois, a necessidade de uma uniformização.
único sentido, devendo ela constituir-se em
designação única dêste problema.
Sugestões
Com isso, seja dito de passagem, foi
prejudicado o Brasil que, sendo a produtor
A ilação a tirar da exposição aqui feita é a
geogràficamente mais distanciado e o mais visado de que a situação do café neste período do
pelos submarinos do “Eixo”, não chegou, nos anos póst-guerra, é de preços compensadores, que
de 1942 e 1943, a preencher sequer uma quota nação primitivamente das sementes do cafeeiro
básica, pois só introduziu, no mercado americano, e dos produtos delas exclusivamente obtidos,
respectivamente, 5.591.133 a 7.560.240
em estado de absoluta pureza. Da mesma
O fracasso das quotas se exprimiu na forma, deve ser interdito o uso daquela palavra
resolução tomada, ao terminar a guerra, da para qualquer mistura, mesmo que tenha
abolição das mesmas, resultando daí tornar-se café, seja a combinação dos integrantes
aquêle instrumento uma contraditio in terminis, feita antes, durante ou depois da torração, e
ou
seja,
um
convênio
de
quotas
sem mesmo que o seja a pretexto de processo de
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industrialização. A proibição deve extender-se ao uso
de denominações em que entre a palavra “café” em
qualquer língua viva ou morta, composta ou de pura
fantasia ou ainda em que figurem os nomes dos
países produtores ou de regiões sabidamente
produtoras de café.
Colaboração com os produtores Coloniais
O caso dos países que têm colonias
produtoras parece-nos mais difícil. Poder-se,
porém, exigir dêles que não imponham ao café
“estrangeiro” tarifas aduaneiras ou impostos
de consumo que somados sejam superiores ao valor
de mercadorias F. O. R., isto é, que observem
também o limite a que já nos referimos
anteriormente.
Esse aspecto da questão já mostra a
dificuldade de uma colaboração entre os produtores
coloniais e os produtores americanos. Acredito
mesmo fúteis as sugestões feitas, aqui é ali, da
criação de uma “Junta do Café do Hemisfério
Oriental”, que agiria de acôrdo com a “Junta
Interamericana do Café”. Tal entendimento afigurase-me inviável, pelo menos na forma de um
instrumento, como foi o Convênio de Washington
para fixar quotas e distribuir mercados. Tais acôrdos
não se justificaria em um mercado em que existe um
equilíbrio entre a oferta e a procura e no qual a
preferência dos consumidores se deve exercer pelo
livre jogo do comércio. O Convênio de Washington
só se justificou em face das condições
especialíssimas em que se encontrou a cafeicultura
americana, na guerra, e graças à disposição dos EE.
UU. de regulamentarem por Iei as entradas do
produto em seu próprio território. Mesmo assim,
quase não funcionou no seu verdadeiro sentido ou
seja como convênio de quotas. Obtido o seu efeito,
primeiro que foi o da majoração dos preços,
as quotas começaram a ser “furadas” pelo
expediente posto sucessivamente em prática,
da majoração geral que tornou os fornecimentos
pràticamente livres. Cada país entregou o que
as possibilidades da navegação lhe premitiam.
Êsses preços provavelmente deverão manter-se, de
vez que a proposição estatística mundial é boa,
devendo a produção alimentar paralelamente ao
consumo.
Todavia, a fim de assegurar a manutenção e
ampliação dos mercados de consumo, sugira que
esta III Reunião Plenária do Congresso lnterame-

ricano de Comércio e Produção concite os países
cafeicultores do Hemisfério a providenciar no sentido
de que nos tratados e acôrdos de comércio que
venhom a celebrar com qualquer país consumidor,
proponham a introdução de cláusulas que
assegurem:
a) Limitação das tarifas aduaneiras sôbre o
café bom como os impostos internos de consumo a
uma total que não suceda o preço F. O. R. da
mercadoria;
b) o respeito internacional à palavra “café” no
sentido de protege-la contra a concorrência desleal
dos sucedâneos.
Lembro ainda que se sugira aos países
produtores a necessidade de uniformizar o sistema
de peso pelos quais são levantadas as estatísticas
do café, muito especialmente as de exportação bem
como a de uniformizar-se o período de contagem das
safras cafeeiras, seja no que se refere à produção
pròpriamente dita seja no que se refere à
exportação.
AS RESOLUÇÕES DO CONSELHO
INTERAMERICANO DE COMÉRCIO E PRODUÇÃO
Com base na exportação supra a delegação
brasileira à III Reunião do Conselho Interamericano
de Comércio e Produção apresentou três projetos de
resolução que foram unanimemente aprovados pela
Comissão encarregada dos problemas resultantes da
acomodação da economia de guerra à de paz e da
reorganização dos mercados de produtos primários,
bem como pelo plenário, na reunião de 11 de maio
de 1947. Os três projetos aprovados foram
consolidado em uma resolução única sôbre o
problema cafeeiro, que ficou com a redação
seguinte:
O Conselho considerando:
1º – Que o café exerce um papel de grande
importância na economia de quatorze das
Repúblicas americanas construindo, em algumas
delas o principal artigo de exportaão; e que, por
haver alcançado alto grau de preferência, enfrenta,
como um dos maiores impecílhos à sua expansão, à
concorrência desleal dos sucedâneos ou de misturas
que se acobertam sob o nome do produto genuíno.
2º – Que para a defesa dos seus legítimos
interêsses os países produtores têm o direito de
exigir daqueles países com o nome do café inter1) primeira e segunda partes publicada em “O
Jornal”, de 27-4-47 e 11-5-47.
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cambio, que o nome do café não seja usado para
encobrir a concorrência desleal de ditos sucedaneos
ou misturas.
3º – Que os países americanos te em um
grande interêsse na propagação do consumo do
café, de vez que lhes corresponde 85% da produção
mundial.
4º – Que a expansão do consumo dêste
produto vem sendo dificultado pela política fiscal de
muitos países consumidores que abusam do
prestígio por ele adquirido para sobrecarregá-lo com
impostos de importação e internos que atingem, com
freqüência, várias vezes o valor da mercadoria;
6º – Que não é justo que o fisco de um país
consumidor obtenha maior renda de um
produto agrícola que a que recebe o seu próprio
produtor;
6º – Que o serviço de previsão de safras
cafeeiras; assim como também o de levantamento
das estatísticas de produção exportação e consumo,
sòmente pode ser de utilidade para o estudo da
situação do produto e para a boa orientação dos
negócios se é uniforme em todos os países no que
se refere a prazos, pesos e medidas;
Recomenda aos países produtores de café do
Continente;
1º – Que, nos convênios e tratados de
comércio que celebrem; introduzam dispositivos que
consagrem e confiram valor de pleno direito aos
seguintes princípios;
a) A palavra “café”, usada no idioma próprio do
país ou em qualquer outro, constitue, no comércio
por atacado e a varejo, designação privativa
das sementes do cafeeiro ou de produtos
exclusivamente delas obtidos, em estado de
absoluta pureza, seja qual for a fase da sua
elaboração para a entrega ao consumo – café
crú, torrado ou moído – admitindo-se unicamente
os defeitos intrínsecos próprios do produto;

b) Fica proibido o uso de denominações
constituídas, no todo ou em parte, pelo nome de país
ou países produtores com o propósito de se
apresentar como se fora, café qualquer espécie de
sucedâneos ou misturas, considerando-se como
revelador de tal propósito o uso daquelas
denominações para qualquer produto que se preste
a ser preparado em infusão que possam ser usados
em lugar de café legítimo ou daquelas que sejam
obtidas pelo adicionamento ao café, antes, durante e
depois da torração, de qualquer matéria ou
substância, ainda que seja a título de
industrialização;
2º – Que exijam das outras partes
contratantes, como um mínimo de equidade, que se
obriguem, nos tratados e acôrdos que firmem, a
limitar os impostos aduaneiros e de consumo sôbre o
café de sorte que o valor total de ambos, de forma
alguma cegue a ser superior ao preço F. O. B. da
mercadoria;
3º – Que se ponham de acordo para
uniformizar os prazos de safra, assim como também
as medidas de peso usadas em suas estatísticas,
dentro dos programas gerais de estandardização das
estatísticas da produção agro-pecuária, em
preparação nas instituições internacionais e
interamericanas especializadas;
4º – direito aos seguintes princípios:
Nas épocas de frutificação, maturação e
colheita do café, seja adotado o ano civil como prazo
oficial único, ou êste e mais o ano agrícola, no caso
em que também, se aplique esta última modalidade;
5º – Que seja adorada, como medida única
para as estatísticas de safra, de transporte, de
exportação e de consumo de café a saca de 60
quilos de peso líquido, já reconhecida nas
estatísticas oficiais dos Estados Unidos – principal
consumidor do mundo – como equivalente a 132.276
libras americanas de pêso.

25ª SESSÃO, EM 26 DE JANEIRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14 horas comparecem os
Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
José Neiva.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
Georgino Avelino.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud WanderIey.
José Americo.
Novaes Filho.
Apolônio Sales.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Ismar de Góes.
Maynard Gomes.
Attillio Vivacqua.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Andrade Ramos.
Alfredo Neves.
Pereira Pinto.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
João Villabôas.
Artur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Olavo Oliveira (37).

Senhores ata da sessão anterior, que, posta em discussão, é
sem debate aprovada.
O Sr. 2º Secretario (servindo de 1º), lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios:
Do Sr. 1º
Deputados
(4),
proposições:

Secretário da Câmara dos
transmitindo
as
seguintes

PROPOSIÇÃO
Nº 11, de 1946
(PROJETO Nº 330, DE 1947, DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS)

Dispõe sôbre o repouso semanal remunerado
e o pagamento de salário nos dias feriados civis e
religiosos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Todo o assalariado, sujeito a
fiscalização direta ou indireta, tem direito ao repouso
semanal remunerado, de 24 horas consecutivas,
preferetemente aos domingos, e, nos limites das
exigências técnicas das emprêsa, nos feriados civis
e religiosos, de acôrdo com a tradição local.
Parágrafo único. Os beneficiados por esta lei
são os trabalhadores que, nos têrmos do artigo 3º da
Consolidação das Leis do Trabalho, prestarem
serviço às pessoas de que trata o art. 3º da presente
Lei.
Art. 2º Esta lei não se aplica às seguintes
pessoas:
a) aos empregados domésticos, assim
considerados, de modo geral, os que prestam
serviço de natureza não econômica, à pessoa ou à
família no âmbito residencial destas;
O SR. PRESIDENTE: – Acha-se presentes 37
b) aos funcionários públicos, da União,
senhores senadores. Havendo número legal, está dos
Estados
e
dos
Municípios,
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O Sr. 2º Suplente (servindo de 2º
Secretário),
procede
à
leitura
da
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e aos respectivos extranumerários em serviço nas
próprias repartições;
c) aos servidores de autarquias paraestatais,
desde que sujeitos a regime próprio a de proteção ao
trabalho, que lhes assegure situação análoga à dos
funcionários públicos.
Parágrafo único. São exigências técnicas, para os
efeitos desta lei, as que, pelas condições peculiares às
atividades de emprêsa, ou em razão do interêsse
público, tornem indispensável a continuidade do serviço.
Art. 3º Entre os empregados a que se refere
esta lei, incluem-se os trabalhadores rurais, salvo os
que operem m qualquer regime de parceria, meação,
ou reforma semelhante de participação na produção.
Art. 4º Não será devida a remuneração,
quando o empregado houver faltado ao serviço
durante a semana ou tenha deixado de cumprir
alguma jornada de trabalho, salvo motivo imperioso e
devidamente justificado.
§ 1º – São motivos imperiosos:
a) os previstos no artigo 473 e seu parágrafo
único da Consolidação das Leis do Trabalho;
b) a ausência, devidamente justificada, a
critério da administração da emprêsa;
c) a ausência por três (3) dias consecutivos,
na ocasião do seu casamento:
d) a doença comprovada, mediante atestado
de médico da emprêsa, ou por ela designado e pago,
e, na falta de um e de outro, por médico de
instituição de previdência social, ou por médico do
empregado, succesivamente;
e) acidente do trabalho, cuja remuneração
está a cargo do segurador,
§ 2º Não incorrerá na sanção dêste artigo o
trabalhador, que haja entrado no serviço com atraso
não excedente de vinte minutos, desde que o tempo
respectivo seja compensado pelo retardatário, no
mesmo dia ou outro.
§ 3º Nas emprêsas em que vigorar o regime de
trabalho reduzido, a freqüência corresponderá ao
número de dias em que o empregado tiver de trabalhar.
Art. 5º A remuneração do repouso semanal
corresponderá:
a) para os que trabalham por dia, semana,
quinzena, ou mês, à de um dia de serviço, não
computadas as horas suplementares;

b) para os que trabalham por hora, à de sua
jornada normal de trabalho, excluídas as horas
suplementares;
c) para os que trabalham por tarefa ou peça, o
equivalente ao salário correspondente às tarefas ou
peças feitas durante a semana, no horário normal de
trabalho, dividido pelos dias de serviço efetivamente
prestados ao empregador;
d) para o empregado em domicílio, o
equivalente ao cociente da divisão por seis (6) da
importância total da sua produção na semana.
§ 1º Os empregados cujos salários não sofram
descontos por motivo de feriados civis e religiosos,
são considerados já remunerados nesses mesmos
dias de repouso, conquanto tenham direito à
remuneração dominical.
§ 2º Consideram-se já remunerados os dias
de repouso semanal do empregado mensalista
ou quinzenalista, cujo cálculo de salário mensal
ou quinzenal, ou cujos descontos por falta
sejam efetuadas na base do número de dias do mês
ou de trinta (30) e quinze (15) diárias,
respectivamente.
Art. 6º Excetuados os casos em que a
execução do serviço for imposta pelas exigências
técnicas das emprêsas, é vedado o trabalho em dias
feriados civis e religiosos, garantida, entretanto, aos
empregados o remuneração respectiva, observados
os dispositivos dos artigos 4º e 5º desta lei.
Art. 7º Nas atividades em que não fôr possível,
em virtude das exigências técnicas das emprêsas,
a suspensão do trabalho, nos dias feriados civis
e religiosos, a remuneração será para em
dôbro, salvo se o empregador determinar outro dia
de folga.
Art. 6º O Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio discriminará, em portaria as atividades que
não podem ser interrompidas nos domingos e
feriados civis e religiosos em virtude das exigências
técnicas respectivas.
Art. 9º São feriados civis os que declarar o
poder competente. Os feriados religiosos são os dias
de guarda, de acôrdo com a tradição local, não
excedentes de sete (7) por ano.
Art. 10. E' devido o repouso semanal
remunerado,
nos
têrmos
desta
lei,
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aos trabalhadores das autarquias e de emprêsas
industriais, ou sob administração da União, dos
Estados e dos Municípios, ou incorporadas nos seus
patrimônios, que não estejam subordinados ao
regime do funcionalismo público.
Art. 11. O regime desta lei será extensivo
àqueles que, sob forma autônoma, trabalhem
agrupados, por intermédio de Sindicato, Caixa
Portuária, ou entidade congênere. A remuneração do
repouso obrigatório, nesta caso, consistirá no
acréscimo de um sexto (1/6) calculado sôbre os
salários efetivamente percebidos pelo trabalhador, e
paga justamente com os homens.
Art. 12. As infrações ao disposto nesta lei
serão punidas, segundo o caráter e a gravidade, com
a multa de cem a cinco mil cruzeiros.
Art. 13. Serão originàriamente componentes
para a imposição das multas de que trata a presente
lei, os delegados regionais do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, nos Estados e Territórios, o
Diretor da Divisão de Fiscalização do Departamento
do Trabalho, no Distrito Federal e nos Estados, onde
houver delegação de atribuições, a autoridade
delegada.
Art. 14. A fiscalização da execução da
presente lei, o processo de atuação dos seus
infratores, os recursos e a cobrança das multas
reger-se-á pelo dispositivo no título VII da
Consolidação das Leis do. Trabalho.
Art. 15. A presente Iei netrará em vigor na
data da sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em
contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça, de
Trabalho e Previdência Social e de Finanças.
PROPOSIÇÃO
Nº 12, de 1948
(PROJETO Nº 908, DE 1947, DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS)
Reorganiza o Departamento Nacional da
Criança do Ministério da Educação e Saúde e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º
O
Departamento
Nacional
da Criança (D. N. C.), órgão integrante
do
Ministério
da
Sducação
e

Saúde (M. E. S.), tem por finalidade a defesa e a
proteção da criança brasileira, para isso
promovendo:
I – o estímulo de tôdas as atividades nacionais
relativas à maternidade, à Infância e à adolescência.
II – a coordenação e assistência técnica de
tôdas as instituições públicas e particulares do País,
que se destinam à realização de quaisquer
atividades
concernentes
ao
problema
da
maternidade, da infância e da adolescência;
III – o estudo dos critérios a serem adotados
para concessão de auxílios, contribuições e
subvenções federais para a realização dessas
atividades e o contrôle da aplicação de quaisquer
recursos concedidos pela União, ou decorrente de lei
federal;
IV – a realização, em combinação com ôrgãos
próprios de inquéritos e estudos sôbre o problema
social brasileiro da maternidade, da infância e da
adolescência.
V – a organização de cursos de
aparfeiçoamento e divulgação de conhecimentos
sôbre assuntos de proteção à maternidade, à
infância e a adolescência;
VI – a fiscalização em todo País, das
atividades particulares que tenham por objetivo a
maternidade, e infância e à adolescência;
Parágrafo único. Mediante acôrdo firmado
entre a União, os Estados, Territórios e Municípios
poderá, o D. N. C. orientar e fiscalizar os órgãos
locais de proteção à maternidade à infância e à
adolescência, ou executar diretamente os serviços
atinentes às suas finalidades, nos respectivos
territórios.
Art. 2º O Departamento Nacional da Criança
compor-se-á de:
a) Divisão de Organização e Cooperação (D.
D. C.) – compreendendo:
I – Seção de Higiene da Maternidade e da
Infância (S. H. M.I);
II – Seção de Auxílio e Fiscalização (S. A. F.);
b) – Divisão de Proteção Social (D. P. S.)
compreendendo:
I – Seção de Orientação Social (S.O S.);
II – Seção de Auxilio às Obras Sociais (S. A.
O. S.).
c) Instituto Fernandes Figueira(I. F. F.).
d) Cursos do Departamento Nacional da
Criança (C. D. N. C.).
e) Serviço de Educação e Divulgação (S. E. D.).
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f) Serviço de Estatística (S. E.).
g) Delegacias Federais da Criança (D. F. Cr.).
h) Serviço de Administração (S. A.)
compreendnedo:
II – Seção de Material (S. M.)
III – Seção de Orçamento (S. O).
IV – Seção de Comunicação – (S. C).
V – Biblioteca (B.).
VI – Portaria (P.).
Art. 3º Do orçamento da União constarão,
anualmente, os recursos necessários à manutenção
e ao desenvolvimento dos serviços de proteção à
maternidade, à infância e à adolescência, inclusive
em cooperação com os Estados, Territórios e
Municípios.
Art. 4º Será comemorada em todo o País,
sempre que possível, no período de 10 a 17 de
outubro a Semana da Criança, que constituirá
objetivo principal avivar, na opinião pública, a
consciência da necessidade de ser dada eficiente e
extensa proteção à maternidade, à infância e à
adolescência.
Art.
5º
São
criados,
no
Quadro
Permanente do Ministério da Educação e
Saúde, sete cargos isolados, de provimento em
comissão, de Delegado Federal da Criança,
padrão N.
Art. 6º Os atuais cargos isolados de diretor de
divisão de cooperação federal e de diretor de divisão
de proteção social da infância, são transformados em
cargos da mesma natureza e padrão de diretores de
divisão.
Art. 7º São elevados ao padrão R, os
vencimentos de cargo isolado, de provimento em
comissão de diretor geral do Departamento Nacional
da Criança.
Art. 8º São elevadas e transformadas, no Q. P.
do Ministério da Educação e Saúde, as seguintes
funções gratificadas:

guintes funções gratificadas:
1 Chefe de Serviço (S. E. D. – D. N.
Cr.)..................................................... 12.000,00
1 Chefe de Serviço (S. E. – D. N. Cr.).. 12.000,00
1 Assistente do Diretor Geral (D. N.
Cr.)..................................................... 12.000,00
1 Auxiliar do Gabinete (D. N.
Cr.)..................................................... 4.800,00
1 Enfermeira-chefe (I. F. F. – D. N
Cr.)..................................................... 5.400,00
Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Saúde.
PROPOSIÇÃO
Nº 13, de 1948
(PROJETO Nº 271, DE 1947, DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS)

Regula vantagens e transferências para a
reserva de coronéis e capitães de mar e guerra das
Fôrcas Armadas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São extensivos as vantagens de tantas
vêzes 5% do soldo quantos forem os anos de serviço
que excederem de trinta e cinco, a todos os coronéis do
Exército (Armas e Serviços), coronéis de Aeronáutica
(diversos quadros) e capitães de mar e guerra dos
diversos Corpos e Quadros da Armada, desde que
tenham sido transferidos para a reserva, no período da
vigência, ou no interregno dos Decretos-leis que
estabeleceram essas vantagens, isto é, entre 23 de
janeiro de 1934 e 8 de agôsto de 1944.
§ 1º As vantagens serão calculadas sôbre o
soldo que o oficial percebia na atividade, no
Anuais
momento da transferência para a reserva.
Cr$.
§ 22 o acréscimo não poderá exceder de 35%
Diretor dos Cursos (C. D. N.
do
soldo
respectivo.
Cr.)........................................................ 12.000,00
§
3º
Serão contadas as vantagens da data da
Secretário dos Cursos (C. D. N.
Cr.)........................................................
5.400,00 transferência para a reserva, sem direito à percepção
dos atrasados.
Chefe de Serviço (S. A. D. N.
Art. 2º Não se levará em conta, para o
Cr.)........................................................ 12.000,00
censessão da cota, o tempo de permanência no pôsto.
Administrador
(I.
F.
F.
D.N.
Art. 3º O critério da contagem do tempo
Cr.)........................................................
6.000,00
de serviço, para o efeito da concessão das cotas,
Art. 9º São criados no Q. P. do Ministério será o que se adota no caso das transferências
da
Educação
e
Saúde,
as
se- para a reserva, feita a revisão das conces-
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sões que não tenham obedecido a essa mesma
norma.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Fôrças Armadas.
PROPOSIÇÃO
Nº 14, de 1948
PROJETO Nº 905, DE 1947, DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

Armadas, nada justificando, assim, essa gritante
desigualdade, que o projeto se propõe corrigir.
Para
chegar-se
à
essa
evidência,
basta confrontar-se o disposto no "Código de
Vencimentos e Vantagens dos Militares da
Aeronáutica" que assegura ao cadete incapacitado a
reforma no pôsto de 2º tenente com vencimentos
deste pôsto; o "Decreto-lei" nº 6.564 de 7 de junho
de 1944 que dispõe sôbre a reforma, por
incapacidade de alunos da Escola Militar, da
Intendência e das Escolas Preparatórias, com o
"Decreto nº 1.435 de 4 de fevereiro de 1937,
modificado pelos Decretos ns. 3.474, 5.050 e 6.054,
além do Regimento Interno da Escola Naval que, fria
e impiedosamente, dá baixa e elimina alunos desta
Escola que forem julgados ináptos em inspeção de
saúde, atirando-os, sumariamente, em deshumano
desamparo.
Assim concluímos como de justiça, pela
aprovação do projeto nos têrmos em que veio da
Câmara.
Sala das Sessões, em 16 de janeiro de 1948.
– Salgado Filho, Presidente. – Severiano Nunes,
Relator. – Ernesto Dornelles. – Alfredo Nasser.

Concede anistia a delinquentes menores,
desde que primários.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Em comemoração do primeiro
aniversário da Constituição Federal, são anistiados
todos os delinquentes primários, menores de 21
anos, condenados ou sujeitos à condenação por
crimes ou contravenções, praticados até à data da
promulgação desta lei.
Art. 2º Excluem-se dos favores desta lei, os
condenados ou sujeitos à condenação por crimes
contra a segurança externa do País, ou, a economia
popular, como tais definidos em lei.
Nº 67, de 1948
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
Às Comissões de Constituição e Justiça.
a Proposição nº 284, de 1947.
São lidos e vão a imprimir os seguintes pareceres:
Relator: Sr. Lucio Corrêa.
A Proposição nº 284 (Projeto de Lei nº
PARECER
1.002-A, de 1.947) originário da Câmara dos
Deputados, restabelece os quadros paralelos,
Nº 66, de 1948
criados no Exército, em 1932, e dá outras
providências.
Resultou de mensagem do Sr. Presidente
Da Comissão de Fôrças Armadas sôbre a
da República com assento em Relatório apresentado
proposição nº 315, de 1947.
ao Sr. Ministro da Guerra pelo General de Divisão
Relator Sr. Severiano Nunes.
O projeto nº 883-B 1947, originado da Câmara Álvaro Fiúza de Castro Presidente da Comissão,
dos Deputados, formulado e apresentado pela douta nomeada pelo referido titular, para rever a
Comissão de Segurança Nacional daquela casa, colocação dos oficiais anistiados na Almanaque do
estende aos alunos matriculados na Escola Naval as Exército.
mesmas regalias, direitos e vantagens assegurados
Ouvido a respeito, o Estado Maior Geral
aos cadetes da Escola de Aeronáutica, no que manifestou-se favorável à solução encontrada e
concerne à reforma por Incapacidade para o serviço que consiste, em síntese, consoante a mensagem,
militar.
em: – facilitar a passagem para a reserva, no
Trata-se indubitavelmente, de estabelecer pôsto imediatamente superior, dos majores e
no tocante ao tratamento dos alunos da Escola capitães que contando mais de 25 anos de
Naval, Militar e de Aeronáutica a necessária serviço, tenham o interstício legal o acesso e 45 e 43
paridade, própria do regime de igualdade em anos de idade respectivamente, e – restabelecer os
que vivemos e da unidade das Fôrças quadros paralelos, corrigindo as anomalias conse-
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quentes da aplicação da disposto no Decreto nº
7.040, de 10 de novembro de 1944.
O assunto, que tem merecido a atenção do
Govêrno, foi estudado à luz de farta documentação e
as conclusões a que chegou a Comissão, traduzidas
na solução proposta, parecem ser as mais indicadas
por isso que, consultando aos superiores interêsses
do Exército visam ainda:
– restabelecer direitos adquiridos, – contribuir
para o rejuvenescimento dos quadros, e – tender
para a extinção dos quadros "A" e "QA" (Diário do
Congresso Nacional nº 211, de 23 de novembro de
1947, pág. 8.502).
A Comissão de Segurança Nacional emitiu
parecer e considerou:
– As medidas contidas na referida Mensagem
estão consubstanciadas em dois projetos.
O primeiro dêles tem como finalidade. não só
o rejuvenescimento dos quadros. como facilitar a
extinção progressiva dos quadros "A" e "QA", que só
passaram a existir depois da anistia concedida aos
participantes
das
revoluções
de
1922
e
subseqüentes.
A fórmula apresentada é lógica e racional
estando plenamente justificada, através dos
argumentos que serviram para as conclusões a que
chegou a Comissão presidida pelo Sr General Alvaro
Fiúza de Castro. Por Isto mesmo deve ser adotada.
– A segunda proposição, revogando os Decretos
ns. 1.934, de 30 de novembro de 1939, e 5.156, de 19
de janeiro de 1940. assim como os arts 2º e 3º do
Decreto-lei nº 7.040. de 10 de novembro de -944 visa
apenas restabelecer o principio firmado pelo Decreto nº
21 461 de 3 de junho de 1932, que criou o quadro
especial "A" no qual foram incluídos os ex-alunos da
Escola Militar, os quais, tendo participado dos
movimentos revolucionários de 1922 e dos anos
seguintes, ingressaram no oflcialato por fôrça do Decreto
nº 19.395. de 8 de novembro de 1930.
Após a revolução de São Paulo, em 1932, os
oficiais que nela tomaram parte c. depois reverteram ao
serviço ativo, sob amparo dos Decretos números 23.674,
de 2 de janeiro de 1934, e 24.297, de 23 de maio de
1934, foram incluídos no Quadro QA assim denominado
para distingui-los dos anistiados pelo Decreto nº 19.395
citado.
O Decreto nº 1.934, de 30 de dezembro de 1939,
fixou quotas oficiais dos quadros A e QA que de-

veriam ser absorvidos pelos quadros das Armas,
enquanto que o Decreto nº 5.156, de 19 de janeiro
de 1940, incluiu no quadro das Armas, com
fundamento no Decreto 1934 mencionado vários
oficiais dos quadros A e QA, em vagas resultantes
da organização do Quadro Técnico. Pelos arts. 2º e
3º, do Decreto-lei nº 7.040, forem mandados
transferir para os quadros das Armas e Serviços
todos os oficiais superiores dos quadros A e QA e os
que fossem sendo promovidos a major.
Pelas considerações feitas no Decreto nº
21.401, de 3 de junho de 1932, verifica-se que sua
finalidade era outorgar aos anistiados alcançados
pela medida legal, as vantagens que lhes poderiam
advir da inexistência das causas que determinaram a
exclusão da Escola Militar em 1922 e nos anos
subseqüentes em ferir direitos adquiridas pelo
soficiais que já integravam o quadro ordinário das
Armas e serviços.
Apesar disso, as transferências dos oficiais
dos quadros A e QA para Os quadros das Armas e
Serviços, feitas de acôrdo com os Decretos
anteriormente referidos, acarretaram prejuízos
gerais, alcançando não só os anistiados, como os
oficiais do quadro ordinário, convindo notar que tais
transferências contrariaram ainda a disposição do
Derreto nº 21.461, segundo o qual os oficiais do
quadro A só deveriam ingressar no quadro ordinário;
quando promovidos por merecimento ou livre
escolha ($ 2º, d oart. 4º e art. 9º).
A medida proposta pelo Govêrno tem em vista
restabelecer direitos adquiridos e reparar as graves
injustiças ocasionadas àqueles que não tendo
concorrido para a criação do ônus trazido ao Estado
pela anistia, ficaram com a carreira entravada, sem
que êsse sacrifício tivesse trazido maiores beneficias
aos que se viram amparados pela medida
governamental
adotada
em
relação
aos
revolucionários de 1922, 1924 e 1932.
A nova redação do $ 4º do Decreto nº
21.461, proposta no $ 1º, do art. 5º do projeto,
sem acarretar restrições aos direitos assegurados
aos aficiais dos quadros das Armas e Serviços,
bem como objetivo evitar prejuízos aos do quadro
A, alguns dos quais perdiam a sua colocação no
Almanaque quando ingressavam no Quadro
Odinário, em virtude de promoção por
merecimento.
Tal
finalidade
está
con-
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pletada pelo art. 13, que estabelece prazo para a
reparação do dano porventura sofrido.
Os demais dispositivos têm em mira e boa
execução das normas reguladoras das promoções e
colocação no Almanaque dos oficiais dos quadros A
e QA.
– Há a considerar ainda que a proposição
governamental, restaurando no principio expresso
pelo § 3º, direitos adquiridos, cumpre uma imposição
da lei fundamental, traduzida no art. 141, da
Constituição Federal em vigor.
– E’ de notar que nenhuma despesa advirá
para a Nação com a execução da medida proposta,
atendendo e que, conforme preceitua o art. 1º, os
atuais quadros ficarão diminuídos de tantos oficiais
quantos as que retornarem aos quadros A e QA
(Vide Diário do Congresso Nacional citado, pág.
8.502).
O Senador Ribeiro Gonçalves apresentou,
nesta Comissão de Constituição e Justiça, emenda à
proposição nº 284, vasada neste têrmos:
Emenda N.L.
Acrescente-se um parágrafo único do art. 15
do Projeto nº 1.002 de 1947, oriundo da Câmara dos
Deputados, as expressões Intendentes, Veterinários,
Farmacêuticos e Dentistas.
A justificação dessa emenda considera que
"os primeiros 14 artigos do Projeto contituem obra
perfeita, que merece aprovação integral.
Relativamente, porém, no art. 15, cujo
objetivo é o de rejuvenescimento doa quadros,
como bem acentuou o próprio Senhor Ministério
quando emitiu parecer sobre o projeto que manda
promover ao posto de Capitão os primeiros
Tenentes que tenham 10 ou mais anos de
subalternos, sua redação vem ao encontro da
solução ideal, que a chamada lei do decênio não
alcança, não resolve, A exclusão dos Interdentes,
Veterinários,
Farmacêuticos
e
Dentistas
constantes do parágrafo único do referido art. 15,
contraria o propósito de rejuvenescimento
pretendido, por isso que para os oficiais citados e
só para eles, foi pleiteada a promoção aos que
tivessem 10 anos como subalternos. E isto
porque, nos quadros em referência, os
oficiais
têm
possibilidades
remotas
de
alcançar os postos superiores, visto que, na
sua maioria, são atingidos pela compulso-

ria quando ainda se encontram nos postos de
primeiros tenentes e capitães".
Em que possa pesar a justificação da emenda,
no seu aspecto jurídico, não há como fugir à
afirmação da Mensagem nº 546, da Presidência da
República:
"O assunto, que tem merecido a atenção do
Govêrno, foi estudado à luz de farta documentação e
as conclusões a que chegou a Comissão, traduzidas
na solução proposta, parecem ser as mais indicadas,
por isso que, consultando aos superiores interêsses
do Exército, visam assim:
– restabelecer direitos adquiridos
– contribuir para o rejuvenescimento dos
quadros, e
– tender para a extinção dos quadros "A" e
"QA".
Há, ainda, no item 6 do Parecer da Comissão
de Segurança Nacional, esta consideração
conclusiva:
"Pelo exposto, somos pela aprovação das
proposições, as quais, a nosso ver, estão em perfeita
correspondência com os interêsses do Exército,
porque, evitando os ressentimentos – que geram
discórdia e abalam a disciplina – e revigorando a
confiança nos chefes e nas leis, contribuirão para
fortalecer a estrutura da nobre instituição em que
repousa a segurança da Nação.
Entendemos, entretanto, que as medidas
propostas deverão constituir um único projeto".
As medidas propostas, a que se refere o
tópico que citamos, do Parecer da Comissão de
Segurança Nacional, estão consubstanciadas no
projeto de lei sob exame, que não apresenta
qualquer eiva de Inconstitucionalidade.
A vista do exposto, somos pela rejeição da
Emenda nº 17 de autoria do nobre Senador Ribeiro
Gonçalves, devendo a Proposição nº 284, de 1947,
ser submetida à apreciação do plenário, para fins
regimentais.
Sala das Comissões, em 15 de janeiro de
1948. – Attilio Vivacgua, a, Presidente, com as
ressalvas constantes da Ata, – Lucio Corrêa, Relator.
– Waidemar Pedrosa. – Filinto MuIler. vencido
quanto à emenda Ribeiro Gonçalves, por cuja
aceitação votei.
– Olavo Oliveira. – EteIvino Lins.
– Vergniaud Wanderley.
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Nº 68, de 1948
Da Comissão de Forças Armadas sôbre a
Proposição nº 284, de 1947.
Relator: Maynard Gomes.
Projeto de Lei nº 1.002-A de 1947 resultou de
Mensagem do Sr. Presidente da República, com
assento em relatório apresentado ao Sr. Ministro da
Guerra pelo General de Divisão Alvaro Fiuza de
Castro, Presidente da Comissão nomeada pelo
referido titular para rever a colocação dos oficiais
anistiados no Almanaque do Exército
Projeto visa:
– Facilitar a passagem para a reserva no posto
imediatamente superior, aos majores e capitães que
contando mais de 25 anos de serviço. tenham o
interstício legal para acesso e 45 e 43 anos de idade
respectivamente.
– Restabelecer os quadros paralelos
corrigindo anomalias conseqüentes da aplicação do
disposto no Decreto nº 7.040, de 19 de novembro de
1944.
São da Mensagem do Sr. Presidente da
República, as seguintes palavras:
"O assunto que tem merecido a atenção do
Govêrno, foi estudado à luz de farta documentação,
e as conclusões a que chegou a Comissão
traduzidas na solução proposta, parece ser mais
indicadas por isso que consultando aos superiores
interesses do Exército, visando ainda:
– Restabelecer direitos adquiridos.
– Contribuir para o rejuvenescimento dos
quadros e tender para a extinção dos quadros "A" e
QA".
Projeto recebeu a aprovação da Comissão de
Constituição e Justiça do Senado, está perfeitamente
esclarecido no parecer do seu brilhante relator.
Trata-se de amparar direitos de oficiais
participantes das revoluções de 1922 e subseqüentes
sem ferir direitos dos demais.
Não atinge a uma dezena, o número de oficiais,
Capitães e Majores favorecidos pelo art. 15, cuja
exclusão de outros oficiais explica-se pelo interêsse
exclusivo de extinção dos quadros "A" e "QA".
Somos assim pela aprovação do Projeto rejeitada
a emenda nº 1 do nobre Senador Ribeiro Gonçalves.

Sala das Comissõess, em 23 de janeiro de
1948. – Salgado Filho Presidente. – Maynard
Gomes, Relator. – Ernesto DornelIes. – Severiano
Nunes. – Azevedo Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
O SR. APOLONIO SALES (pela ordem): –
Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte o Senado
sôbre se concede dispensa do interstício regimental
e da publicação do parecer sôbre a proposição nº
315, a fim de que a mesma possa ser incluída na
ordem do dia da sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador
Apolonio Sales requer dispensa do interstício
regimental e da publicação do parecer nº 66, a fim de
que a proposição nº 315, de 1947, figure na ordem
do dia da próxima sessão.
Os srs. que aprovam o requerimento. queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr.
Presidente, solicito de V. Ex.ª consulte o Senado
Sôbre se concede dispensa de publicação dos
pareceres ns. 67 e 68, bem como do Interstício
regimental, para que a proposição nº 248, seja
incluída na ordem do dia da sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Ivo d'Aquino
requer dispensa do interstício regimental e da
publicação dos pareceres ns. 67 e 68, a fim de que a
proposição nº 248, de 1947, possa ser incluída na
ordem do dia da próxima sessão.
Os srs. que aprovam o requerimento, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua a hora do expediente. (Pausa).
Não havendo quem queira usar da palavra,
passa-se à
ORDEM DO DIA
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Salgado Filho.
Alvaro Maia.
Victorino Freire.
Hamilton Nogueira.
Camilo Mercio.
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Pereira Moacyr.
Filinto Müller.
Curvai Cruz.
Etelvino Lins.
Remardes Filho.
Vespasíano Martins.
Clodomír Cardoso (12).
Deixam, de compareces
Senadores:
Augusto Melro.
Fernandes Távora.
Walter Franco.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Marcondes Filho.
Euclydes Vieira.
Roberto Simonsen.
Pedro Ludovico.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Azevedo Ribeiro (12).
E' aprovado o seguinte

meros 2.895, de 21 de dezembro de 1940, 6.660, de
5 de julho de 1944 e 8.314, de 7 de dezembro de
1945.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
os

Senhores

REQUERIMENTO Nº 15 – 1948
Requeremos a transcrição na ata dos
trabalhos do Senado da tese do Sr. Teófilo de
Andrade sôbre a situação do café no comércio
internacional, publicada nas edições do "O Jornal" de
27 de abril, 11 e 18 de maio de 1947, aprovada pela
Terceira
Reunião
Plenária
do
Conselho
Interamericano de Comércio e Produção realizada
em Montevidéu, entre 8 e 11 de abril de 1947.
Sala das Sessões, 23 de janeiro de 1948. –
Attillio Vivacqua. – Alfredo Neves. – Bernardes Filho.
– Vergniaud Wanderley. – Arthur Santos. – Sá
Tinoco.
São sem debate aprovadas, em discussão
única, as seguintes proposições:
PROPOSIÇÃO
Nº 175, de 1947
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Educação e Saúde, o credito
especial de cinqüenta e sete mil cruzeiros ......
(Cr$ 57.000,00), para atender ao pagamento
de gratificação de magistério, concedida a
João Otaviano Gonçalves, professor catedrático,
padrão
M,
do
Quadro
Permanente
do
mesmo Ministério, relativa ao período de
janeiro de 1941 a dezembro de 1946,
conforme
dispõem
os
Decretos-leis
nú-

PROPOSIÇÃO
Nº 317, de 1947
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – E' o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 33.000,00 (trinta e três mil
cruzeiros), para atender ao pagamento de
gratificação de magistério, relativa ao período de 1
de janeiro de 1941 a 31 de dezembro de 1946,
conforme dispõe o Decreto-lei nº 2.895, de 2I de
dezembro de 1940, modificado pelo de nº 8.315, de 7
de dezembro de 1945, concedida a Elzira Polônia
Amabile, Professor Catedrático (E. N. M – U. B) ,
interino, padrão M, do Quadro Permanente do
ministério da Educaçoã e Saúde.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – As proposições ns.
175 e 317, que acabam de ser votadas vão à
Comissão de Redação de Leis.
2ª Discussão do projeto nº 1,, de 1948, que
dispõe sôbre a aposentadoria dos membros do
Ministério Público com requisitos do artigo 30, ns. I
e II, do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição.
Vem à Mesa e é lida a seguinte
EMENDA AO PROJETO N º 1, DE 1948
Intercale-se, no art. 1º, o seguinte (depois das
palavras "Govêrno Provitório" e antes da palavra
"com");
E seus delegados.
Justiflcação
Em tese a expressão "Govêrno Provisório",
referindo-se a govêrno ditatorial, impondo à
Nação, em virtude de revolução vitoriosa,
como
foi
o
movimento
de
1930,
que
aboliu
a
Constituição,
dissolveu
os
Poderes Legislativos e destituiu os membros
dos Executivos Federal, Estadual e Municipal, eleitos
na vigência da Constituição abolida, empossando-se
no primeiro e nomeando interventores para
os
segundos
e,
por
intermédio
dêstes,
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prefeitos, para os terceiros, tem a mais ampla
significação, não podendo deixar de abranger todo o
novo conjunto de órgãos administrativos. Todavia, não
constitue superfetação, ficar expressamente consignada
essa interpretação, no projeto de lei em apreço.
Sala das Sessões, em 26 de janeiro de 1948. –
Adalberto Ribeiro. – João Villasbôas. – Vergniaud
Wanderleiy. – Plínio Pompeu. – Dario Cardoso. –
Joaquim Pires.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão do
projeto. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra declara-a
encerrada.
O projeto volta à Comissão de Constituição e
Justiça para se manifestar sôbre a emenda apresentada.
São sem debate aprovados os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 61, de 1948

1947.

Da Comissão de Redação de Leis.
Redação final da proposição número 103, de

Esta Comissão fêz no projeto número 377, de
1947, da Câmara dos Deputados, algumas alterações
de forma, constantes do anexo.
O seu art. 1º, na forma originária é expresso
nestes têrmos:
"Art. 1º No art. 81 do Decreto-lei nº 9.760, de 5 de
setembro de 1946, é incorporado o § 4º, e modificada a
redação dos artigos 82 e 84, do citado decreto-lei, que
passam a vigorar com a seguinte redação:
(Segue o parágrafo e os artigos).
A Comissão dividiu a disposição supra em dois
artigos, o que lhe pareceu necessário para que ela seja
expressa de modo claro e preciso.
No art. 1º, tratou do § 4º do Decreto-lei. Os arts.
82 e 84 dêsse decreto passaram a constituir objeto do
art. 2º do projeto.
Sala da Comissão de Redução de Leis, em 21 de
janeiro de 1948. – Clodomir Cardoso, presidente. –
Ribeiro Gonçalves, relator. – Cícero de Vasconcelos. –
Waldemar Pedrosa.

PARECER
Nº 62 – 1948
Da Comissão de Redação de Leis – Redação
final da emenda do Senado à proposição nº 203, de
1947.
Tendo o art. 1º do Projeto numero 761, A, de
1947, da Câmara dos Deputados, recebido, na
Comissão de Finanças, emenda substitutiva que
logrou aprovação em plenário, somos de parecer que
seja mantida a sua redação. (Anexo) nº 1)
No anexo nº 2, vem o projeto com a emenda.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 21
de janeiro de 1948. – Clodomir Cardoso, presidente.
– Cicero de Vasconcelos, relator. – Ribeiro
Gonçalves. – Waldemar Pedrosa.
Art. 1º O art. 81 do Decreto-lei nº 9.760, de 5
de setembro de 1946, passa a vigorar com um, novo
parágrafo que é o seguinte:
§ 4º – O servidor que ocupar próprio nacional
ou outro imóvel utilizado em serviço público da
União, situado na zona rural, pagará apenas a taxa
anual de 0,50, sôbre o valor atualizado do imóvel, ou
da parte nêle ocupada.
Art. 2º Os arts. 82 e 84 do citado Decreto-lei
são substituídos por êstes:
Art. 82. A obrigatoriedade da residência será
determinada expressamente por ato do Ministro de
Estado, sob a jurisdição de cujo Ministério se
encontrar o imóvel, ouvido prèviamente o S. P. U.
Art. 84. Baixado o ato a que se refere o art. 82
se o caso fôr de residência em próprio nacional, o
Ministério o remeterá, por cópia, ao S. P. U.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
ANEXO Nº 1
Redação final da emenda substitutiva ao art.
1º do projeto número 761-A, de 1947, da Câmara
dos Deputados, apresentada ao Senado e por êste
aprovado.
Art. 1º
Fica
aprovado
o
contrato
celebrado. em 7 de maio de 1947 en-
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tre a Imprensa Nacional e a Serviços Hollerith S. A.,
Instituto Brasileiro de Mecanização (I. B. M.), para
locação
de
equipamento
eletro-mecânico
"Internacional", durante o ano de 1947, na
importância de Cr$ .......... 250.000,00, correndo as
despesas por conta da Verba 3 Serviços I – Diversos
– Subconsignação 36 – Serviços Contratuais – Inciso
24 – Imprensa Nacional, do anexo 18 – Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, do Orçamento Geral
da República, Lei número 3, de 2 de dezembro de
1946.
ANEXO Nº 2
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o contrato celebrado em
7 de maio de 1947, entre a Imprensa Nacional e a
Serviços Hollerith S. A., Instituto Brasileiro de
Mecanização (I. B. M.). para locação do equipamento
eletro-mecânico "Internacional", durante o ano de
1947, na importância de Cr$ 250.000,00, correndo as
despesas por conta da Verba 3 – Serviços e
Encargos – Consignação l – Diversos –
Subconsignação 36 – Serviços Contratuais – Inciso
24 – Imprensa Nacional, do anexo 18 – Ministério da
Justiça e Negócios – Interiores, do orçamento geral
da República, Lei n° 3, de 2 de dezembro de 1946.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 63 – 1948
(Da Comissão de Redação de Leis)
Redação final da proposição nº 314, de 1947.
A Comissão deu ao projeto nº 314, da Câmara
dos Deputados, a redação constante do anexo,
fazendo nêle ligeiras modificações de forma.
O art. 1º, na forma sob que foi aprovado, alude
in fine, ao "Orçamento vigente".
Como, porém, a promulgação da Iei há de ser
feita no corrente ano, a Comissão substituiu as
palavras acima sublinhadas, por esta: "Orçamento
de 1947".
Sala da Comissão de Redação, 22
de
janeiro
de
1948.
–
Clodomir
Car-

doso, presidente. – Ribeiro Gonçalves, relator. –
Cícero de VasconceIos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' aprovado o contrato celebrado, a 8
de julho de 1947. entre o Departamento Federal de
Segurança Pública e o Instituto Brasileiro de
Mecanização Serviços HolIerith S. A., para a
elaboração mecânica dos serviços relativos ao
pessoal integrante dos Quadros Permanente e
Suplementar, inclusive o pessoal extranumerário, até
o total de 8.000 unidades mecanizadas, e dos
serviços atinentes a material e ao orçamento, uns e
outros prestados durante o ano passado, pela
importância de Cr$ 431.960,00, correndo as
despesas por conta da Verba 3 – Serviços e
Encargos – Consignação I – Subconsignação 36 –
Serviços contratuais (29), anexo 18 do orçamento de
1947.
Art. 2° Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 64 – 1948
(Da Comissão de Redação de Leis).
Redação final da proposição nº 226, de 1947.
A Comissão submete ao Senado, em anexo, a
redação final do projeto número 226, de 1947, da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 22
de janeiro de 1948. – Clodomír Cardoso, presidente.
– Ribeiro Gonçalves, relator. – Cícero de
Vasconcelos. – Waldemar Pedrosa.
ANEXO Nº 1
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Isenta de impôsto de importação das
taxas aduaneiras, inclusive as de armazenagem, e
do impôsto de consumo, a caixa vinda de Portugal,
para o Ginásio Santa Doroteia, com o pêso bruto de
27 quilos, e que contém uma imagem, em madeira,
da beata Frassineti, destinada à veneração e
instrução religiosa.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
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PARECER
Nº 65 – 1948

Nada
mais
havendo
a
tratar,
vou
encerrar a sessão, designando para a de amanhã a
seguinte:

(Da Comissão de Redação de Leis)

ORDEM DO DIA

Redação final da emenda do Senado à
proposição nº 76, de 1947.
Esta Comissão submete ao Senado, em
anexo, a redação final da emenda apresentada ao
art. 1º do projeto nº 296, de 1947, da Câmara dos
Deputados, e aprovado pelo Senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 22
de janeiro de 1948. – Clodomir Cardoso, presidente.
– Ribeiro Gonçalves, relator. – Cícero de
Vasconcelos.

Discussão única da proposição nº 322, de
1947, que abre, ao Congresso Nacional –
Senado
Federal
–
o
crédito
especial
de Cr$ 12.700,90 para ocorrer ao pagamento de
diferença
de
gratificação
adicional
em
1946, (Com parecer favorável, nº 48, da Comissão
de Finanças).
Discussão única da proposição nº 315, de
1947, que extende aos alunos matriculados na
Escola Naval as mesmas regalias, direitos e
vantagens assegurados aos cadetes da Escola de
Aeronáutica, no que concerne à reforma por
incapacidade para o serviço militar. (Com parecer nº
68, da Comissão de Forças Armadas, favorável).
Discussão
única
da
proposição
nº
248, de 1947, que restabelece os quadros
paralelos criados no Exército em 1932 e
dá
outras
providências.
(Com
pareceres
ns.
67
e
68
das
Comissões
de
Constituição e Justiça e de Fôrças Armadas, o
primeiro oferecendo emendas e o segundo pela
aprovação).
Discussão única da proposição nº 261, de
1947,
que
autoriza
a
abertura,
pelo
Ministério da Agricultura, do crédito especial de Cr$
165.000,00, para pagamento de auxilio decorrente
de acôrdo firmado com o Estado do Rio Grande do
Sul. (Com pareceres favoráveis ns. 49 e 50, das
Comissões de Agricultura, Indústria e Comércio e de
Finanças).
Discussão única da proposição nº 178, de
1947, que cria o Fundo de Indenização às
vítimas de guerra e dá outras providências. (Com
parceres ns. 51 e 52, das Comissões de Constituição
e Justiça e de Finanças, o primeiro oferecendo
substitutivo e tendo voto em separado do Sr. Filinto
Müller.
Levanta-se a sessão às 14 horas e 45
minutos.

ANEXO Nº 1
REDAÇÃO FINAL
Emenda aditiva ao artigo 1º:
Parágrafo único. Essa aquisição será feita
diretamente pelo Ministério de Viação e Obras
Públicas, que observará as formalidades legais.
ANEXO Nº 2
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – E' o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Cr$ 50.489.500,00 (cinqüenta
milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil e
quinhentos cruzeiros), para a aquisição de unidades
destinadas ao Serviço de Navegação da Bacia do
Prata.
Parágrafo único. – Essa aquisição será feita
diretamente pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, que observará as formalidades legais.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – As proposições ns.
103, 314 e 226 sobem à sanção. As de ns. 203 e 76
voltam à Câmara dos Deputados.
Está esgotada a ordem do dia.

26ª SESSÃO, EM 27 DE JANEIRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14
Senadores:

horas

comparecem

os

senhores

Alvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Plínio Pompeu.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Americo.
Novaes Filho.
Apolonio Sales.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
lsmar de Góes.
Pereira Moacyr.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Alfredo Neves.
Pereira Pinto.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
Filinto Müller.
João Villasbôas.
Arthur Santos.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Azevedo Ribeiro.
Camilo Mércio.
Olavo Oliveira (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. 2º Suplente (servindo de 2º Secretário)
procede à leitura da ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. 2º Secretário (servindo de 1º) lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Ofícios:
Do
Sr.
dos Deputados
proposições:

1º
(6),

Secretário
transmitindo

da
Câmara
as seguintes

PROJETO
DE RESOLUÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL
Nº 1, de 1948
(Projeto nº 965, de 1947, da Câmara dos Deputados)
Aprova o Tratado Interamericano de
Assistência Recíproca, para a Manutenção da Paz e
da Segurança do Continente.
O Congresso Nacional decreta:
Artigo
único.
São
aprovados
os
textos
do
Tratado
Interamericano
de
Assistência Recíproca, para a manutenção
da Paz e da Segurança no Continente,
no Rio de Janeiro, a 2 de setembro de
1947,
pelo
Brasil
e
demais
Repúblicas
Americanas.
As Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
PROPOSIÇÃO
Nº 15, de 1948
(Projeto nº 992, de 1947, da Câmara dos Deputados)
Concede
isenção
de
direitos
de
importação
e
demais
taxas
aduaneiras
para
um
motor
"Diesel"
e
seus
pertences e um gerador elétrico com os
acessórios.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
E'
concedida
isenção
de
direitos
de
importação
e
demais
taxas
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Aduaneiras,
inclusive
a
de
previdência
social, para um motor "Diesel" e seus
pertences e um gerador elétrico com os acessórios,
adquiridos pelo Govêrno do Estado de Sergipe e
destinados às instalações elétricas da cidade de
Aracaju.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
As Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
PROPOSIÇÃO
Nº 16, de 1948
(Projeto nº 982. de 1947, da Câmara dos Deputados)
Concede isenção de importação e demais
taxas aduaneiras, inclusive a de Previdência
Social
e.impôsto
de
consumo,
para
4
caixas, com brocas e machos de aço,
e para 9.478.670 quilos de carvão de
pedra, a granel, importados pela Companhia
Nacional de Navegação Costeira – Organização
Henrique Lage.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida Isenção de direitos de
importação
e
demais
taxas
aduaneiras,
inclusive
a
de
Previdência
Social
e
impôsto de consumo, para quatro caixas de
brocas e machos de aço, vindas no vapor nacional
"Rio Juruá", e mais 9.478.670 quilos de carvão de
pedra, a granel, importados pela Companhia
Nacional de Navegação Costeira – Organização
Henrique Lage e destinados aos navios e oficinas da
sua propriedade.
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em
contrário.
As Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
PROPOSIÇÃO
Nº 17, de 1948
(Projeto nº 978, de 1947, da Câmara dos Deputados)
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras, inclusive impôsto de
consumo, para dois (2) tratores, destinados à
Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
E'
concedida
isenção
de
direitos
de
importação
e
demais
taxas

aduaneiras, inclusive impôsto de consumo, para
duas peças, com o pêso legal de 12.426 quilos,
constituídas de dois tratores, vindos dos Estados
Unidos da América e destinados à Secretaria 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.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
PROPOSIÇÃO
Nº 18, de 1948
(Projeto nº 977, de 1947, da Câmara dos
Deputados).
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras para o material importado
pela Companhia Nacional Forjagem de Aço
Brasileiro "Gonfab".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida isenção de direitos de
importação e demais taxas aduaneiras, para 70.516
cintas de cobre para corpos de granada de 75mm,
adquiridas nos Estados Unidos da América, pela
Companhia Nacional Forjagem de Aço Brasileiro
"Confab" proprietários de Fábricas de material bélico,
no 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.
As Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
PROPOSIÇÃO
Nº 19, de 1948
(Projeto nº 933, de 1947, da Câmara dos
Deputados).
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras para 2 tratores
"Caterpillar" destinados ao Departamento Autônomo
de Estradas de Rodagem, do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida isenção de direitos de
Importação e demais taxas aduaneiras para dois (2)
tratores "Caterpillar" adquiridos pelo Govêrno do
Estado do Rio Grande do Sul, e destinados ao
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem
do mesmo Estado.
Art. 2º A presente Lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
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Art. 3º Revogam se as disposições em desacompanhada da legislação referente ao assunto
contrário.
nela referido.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Os preços do carvão nacional foram fixados
Finanças.
pelo Decreto-lei nº 6.771, de 7 de agôsto de 1944
que "estabeleceu normas relativas à produção e
PROPOSIÇÃO
comércio dêsse produto".
Posteriormente, por meio dos Decretos-leis ns.
Nº 20, de 1948
8.263, de 30 de novembro de 1945 e 9.244, de 9 de
maio de 1946 foram criadas taxas adicionais de Cr$
(Projeto nº 488, de 1947, da Câmara dos eputados). 12,00 e Cr$ 17,84, respectivamente, por toneladas
de carvão.
Tais medidas, que visavam amparar a
Modifica a redação do Decreto-Iei nº 8.554, de
indústria de extração de carvão nacional, foram
1946:
O Congresso Nacional decreta:
adotadas com base no Decreto-lei nº 2.667,
Art. 1º A seção 13 do Decreto-lei nº 8.554, de de 3 de outubro de 1940, que autorizava
4 de janeiro de 1946 passa a ter a seguinte redação: o Govêrno a fixar os preços do carvão nacional e
Nº 174 – Distribuição:
foram, tôdas elas adotadas, quando o País se
encontrava sob o regime da Carta de 10 de
Cr$ novembro de 1937.
III – de títulos ou documento destinado a
Será
licito
ao
Poder
público,
em
registro.............................................................. 20,00 face
das
garantias
estabelecidas
pela
IV – Averbação, cancelamento, baixa,
Constituição de 18 de setembro de 1946,
retificação quando não decorrer de êrro ou
intervir na economia particular, fixando preços de
equívoco do cartório......................................... 50,00 uitlidade?
Entendemos que sim, com as necessárias
Art 2º Revogam-se as disposições em limitações e cautelas, ditadas pelo "bem público".
contrário.
O
eminente
mestre
Pedro
Calmon,
Às Comissões de Constituição e Justiça e de em seu "Curso de Direito Constitucional
Finanças.
Brasileiro" (Editora Freitas Bastos, 1947) ao
São lidos e vão a imprimir os seguintes comentar a evolução do direito de propriedade,
ensina:
pareceres:
"Salmos sensivelmente do quadro clássico.
PARECER
Começamos a sair, com a reforma constitucional de
1926.
Nº 69, de 1948
Foi incluído, sob o número 5. do art. 34, um
dispositivo de vasto aIcance: Competia ao
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre Congresso
Nacional
legislar
sobre
o
a proposição nº 270 de 1947. Relator: Filinto Müller. Comércio
exterior,
podendo
autorizar
A Comissão de Finanças ao examinar a as limitações exigidas pelo bem público...
Proposição nº 270, de 1947, que estabelece – Êsse preceito deu ao Estado o direito de
acréscimo de uma taxa adicional aos preços de discernir
o
"bem
público"
em
contraste
carvões do Rio Grande do Sul, decidiu solicitar com as conveniências particulares e erigiu o
audiência da Comissão de Constituição e Justiça princípio, desenvolvido na Carta vigente, da
"sôbre a legalidade do projeto que fixa, por lei, o superioridade do Interêsse comum em face do
preço de uma utilidade – o carvão, ou se essa individual.
fixação é de competência do Poder Executivo".
A doutrina defendida pelo Deputado Herculano
A Proposição em aprêço teve origem de Freitas, Relator Geral do projeto de revisão, é a
em
mensagem
enviada
pelo
Senhor que vigora ainda: "Não há, nem pode
Presidente da República à Câmara dos Deputados, haver, direitos ilimitados. Todos existem na
na qual é solicitada aquela providência. Acompanha Comunhão e são garantidos até onde não
referida mensagem exposição de motivos do Sr. prejudicam a existência ou o desenvolvimento
Ministro da Viação e farta documentação constante progressivo dêste"
de pareceres do Conselho de Minas e Metalurgia,
E Pontes de Miranda, ao comentar o artigo
esclarecimentos prestados pela Cadem, cópia de 145 da Constituição de 18 de setembro, afirma:
julgados do Tribunal de Trabalho do Rio Grande do
"Segundo
a
Constituição
de
1946,
Sul, etc. A Proposição veio ao Senado como,
aliás,
desde
a
Constituição
de
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1934, a liberdade econômica não é a priori. A
Constituição não a garante, até onde não exijam que
sejam restringidos os princípios de justiça – digamos
distributiva – e o interêsse nacional. Duas raias, uma
de ordem social ligada ao bem do povo, e outra de
ordem nacional".
A Constituição declara que a intervenção no
domínio econômico terá por base o interesse público
e por limite os direitos fundamentais nela
assegurados (art. 146).
É, pois, a nosso ver, perfeitamente legal a
fixação por lei, do preço de uma utilidade.
Quanto à competência para esta fixação de
preços, está ela claramente definida ao artigo 146: "A
União poderá, mediante lei especial, intervir no
domínio econômico..."
A intervenção do Estado é admitida, mas
necessário se faz que a preceda lei especial.
Nestas condições, não poderá o Govêrno
Intervir no domínio econômico sem que prèviamente
haja o Poder, Legislativo votado a necessária
autorização e regulado os têrmos em que tal
intervenção se fará.
No caso da Proposição nº 270, ora em exame,
parece-nos ser ela desnecessária, visto como existe
legislação que não foi revogada explícita ou
implicitamente – porque se enquadra perfeitamente
nos dispositivos constitucionais – que autoriza
expressamente o Poder Executivo a fixar os preços
do carvão nacional. Foi, aliás, baseado nessa
legislação que o Poder Executivo baixou o Decreto nº
22.385, de 31 de dezembro de 1946, já estando em
pleno vigor a constituição de 1946.
Julgamos assim desnecessária a Proposição
nº 270, de 1947, visto existir lei regulando a matéria.
Sala das Comissões, em 22 de janeiro de 1948.
– Attílio Vivacqua, Presidente. – Filinto Müller,
Relator. – Waldemar Pedrosa. – Lucio Corrêa, aceito
o projeto. – Arthur Santos, pelas conclusões. –
Etelvino Lins – Vergniaud Wanderley. – Olavo
Oliveira. – Ferreira de Souza, com restrições, pois
apesar de julgar desnecessária uma nova lei, preferia,
por amor à clareza, formular um substitutivo,
declarando continuarem em vigor os decretos-leis ns.
2.666 e 2.667, de 1940.

PARECER
Nº 70, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o
projeto nº 3, de 1948.
Relator – Sr. Waldemar Pedrosa.
O Projeto nº 3, do corrente ano, de autoria do
nobre senador Alfredo Neves, traça normas para a
reversão à atividade, dos funcionários civis e militares
beneficiados pela Lei número 171 de 15 de dezembro
do ano próximo findo.
Tais funcionários serão, em cada Ministério,
classificados, na ordem da respectiva antiguidade,
em quadros suplementares ou especiais, e as vagas
que ocorrerem nesses quadros não serão
preenchidas.
A promoção dêsses funcionários dar-se-á por
antiguidade e por merecimento: por antiguidade, logo
que deva ter lugar a promoção, por êsse mesmo
critério do funcionário da mesma categoria que conte
antiguidade imediatamente inferior à sua no quadro
ordinário; por merecimento, sempre que ocorra
promoção por merecimento de funcionário da mesma
categoria do quadro ordinário, preenchidos os
requisitos legais a êste exigido.
Neste último caso o funcionário do quadro
suplementar ou especial concorrerá com os
funcionários do quadro efetivo, para o qual ficará
transferido se for promovido.
Segundo o seu ilustre autor, o Projeto visa
obviar o inconveniente que resultaria do reingresso,
tm massa, nos serviços públicos, dos inúmeros
funcionários beneficiados pela lei número 171, com
prejuízo do acesso dos que atualmente comletam os
quadros, trabalhando com zêlo e dedicação, e não
devem ser frustrados os seus esforços, mediante o
normal acesso às classes superiores.
Nenhuma eiva de inconstitucionalidade fere o
Projeto pelo que opina a Comissão seja o mesmo
aprovado.
Sala das Comissões, em 20 de janeiro de 1948.
– Waldemar Pedrosa, Presidente em exercício e
Relator. – Filinto Müller. – Vergniaud Wanderley. –
Lúcio Correia. – Arthur Santos. – Ferreira de Souza.
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PARECER
Nº 71, de 1948.
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto nº 3,
de 1948.
Relator, Sr. Mathias Olympia.
Foi submetido à consideração desta Comissão
o Projeto do Senado que estabelece normas para o
aproveitamento dos funcionários civis ou militares,
aposentados pelo artigo 177 da Constituição de 1937,
e que reverterão à atividade em face do que dispõe o
artigo das Disposições Transitórias da Constituição
de 1946, regulamentado pela Lei 171, de 15 de
dezembro de 1947.
O Projeto em aprêço visa regular a situação
dos funcionários que reverterão, de modo a não
prejudicar a carreira normal dos autais servidores
públicos. Daí a criação de um quadro suplementar ou
especial em cada Ministério, no qual os funcionários
beneficiados pela Lei 171, desempenharão
suas atividades tal como se estivessem no quadro
efetivo, contando tempo de serviço e fazendo
merecimento como se realmente incluído no quadro
regulamentar.
No caso de promoções, estabelece o Projeto
que, quando fôr antiguidade, simultaneamente serão
promovidos funcionários de ambos os quadros
Quando, porém, a promoção se fizer por
merecimento,
na
proposta
concorrerão
simultâneamente dos dois quadros. Recaindo as
preferências do Chefe do Govêrno naquele do quadro
suplementar, este funcionário passará a figurar daí
por diante entre os do quadro efetivo, suprimida a sua
vaga no quadro a que pertence.
Com esta providência legislativa, pretende-se
remover inconveniente que resultaria no reingresso
em massa de grande número de funcionários nos
atuais quadros efetivos, fato êste que bloquearia por
longo período de tempo justas e merecidas
promoções de servidores que sentem na perspectiva
do acesso um dos meios de se verem
galardoados de esforços e dedicação em proveito do
bem público.
Diante do exposto, somos pela aprovação do
Projeto nº 3, de 1948.
Sala das Comissões, em 21 de janeiro de 1948.
– Ismar de Góes, Presidente. – Mathias Olympio,
Relator. – Santos Neves. – Durval Cruz. –

Andrade Ramos. – Alvaro Adolpho. – Salgado Filho. –
José Americo. – Apolonio Sales.
PARECER
Nº 72, de 1948
Da Comissão de Fôrças Armadas sôbre o
Projeto nº 3, de 1948.
Relator: Severiano Nunes
O nobre Senador Alfredo Neves ofereceu à
consideração do Senado o projeto nº 3 do ano em
curso, visando normas para a reversão dos
funcionários civis ou militares, aposentados pelo
artigo 177 da Constituição de 1937, e que reverterão à
atividade em face do que dispõe o artigo das
Disposições Transitórias da Constituição de 1946,
regulamentado pela Lei número 171, de 15 de
dezembro de 1947. Trata-se, como se infere de sua
justificação, de evitar prejuízos a carreira normal dos
atuais servidores públicos, criando-se um quadro
suplementar ou especial em cada Mistério, no qual os
funcionários beneficiados pela Lei nº 177 exercerão
suas atividades como no quadro efetivo, contando
tempo de serviço e fazendo jus ao merecimento como
se estivessem no quadro regularmentar para efeito,
nos casos de promoções.
Dito projeto já mereceu aprovação, nas doutas
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Parece-nos, entretanto, embora nada tenha a
opor ao projeto, que o assunto em causa devia ser
objeto de mensagem do Poder Executivo, expondo e
elucidando a conveniência sentida pelo govêrno de
norma necessária a fim de sem estrépito ou qualquer
prejuízo aos servidores públicos atuais, poder cumprir
as providências impostas pela referida Lei número
171. Por coerência, era de solicitar-se a audiência do
Governo; mas esta providência acarretaria a
protelação de um assunto que não permite mais
delongas dos benefícios que advirão do cumprimento
da Lei nº 171, aos que tanto têm sofrido e aguardam,
ansiosamente reparação.
Em tais condições, somos de parecer que a
Comissão de Fôrças Armadas se manifeste favorável
à sua aprovação.
Sala das Comissões, em 26 de janeiro de 1948.
– Salgado Filho, Presidente. – Severiano Nunes,
Relator. – Ernesto Dornelles. – Maynard Gomes.
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PARECER
Nº 73, de 1948
Da Comissão de Educação e Cultura sôbre a
proposição nº 220 de 1947.
Relator: Senador Aloysio de Carvalho.
A Proposição nº 220-47, da Câmara dos Srs.
Deputados, altera a redação do artigo 1º do
Decreto-lei nº 8.946, de 26-1-47 e cria um parágrafo
único no mesmo artigo.
Dispõe êsse decreto-lei no art. 1º que "ficam
afetas á Diretoria de Remonta e Veterinária do
Exercito a direção e a organização do disposto hípico
no Exército, e à Confederação Brasileira de Hipismo a
direção e a organização do desporto hípico civil".
A alteração proposta visa passar para o
"Departamento de Desportos do Exército" a direção e
organização do desporto hípico no Exército,
continuando o desporto hípico civil superintendido
pela Confederação Brasileira de Hipismo (art.1º) e
ficando a Diretoria de Remonta e Veterinária do
Exército, como órgão técnico consultivo do
Departamento (Seria o texto do parágrafo único,
acrescido do art. 1º do citado decreto-lei).
O Departamento de Desportos do Exército (D.
D. E.) a que se atribui, agora a direção, também, do
esporte hípico no Exército, foi criado pelo Aviso
Ministerial nº 431, de 30 de abril deste ano, em
substituição à extinta Liga de Sports do Exército,
sendo por portaria de 6 de maio, do Sr. Ministro da
Guerra, aprovado o seu Regulamento.
Assim, não mais se justificava estar o esporte
hípico a cargo da Diretoria de Remonta e Veterinária
do Exército, como esclarece o Sr. Ministro da Guerra
na exposição de motivos que acompanha a
mensagem do Poder Executivo á Câmara dos Srs.
Deputados, foi criado "com a finalidade precípua de
representar, dirigir e intensificar os desportos no
Exército, isto é, inclusive o desporto hípico". A direção
e a organização do esporte hípico no Exército teriam
de ser, portanto, atribuição sua, e é êsse o objetivo da
proposição em estudo.
Examinada, assim, a matéria, a Comissão é de
paracer a que o ato institui o Departamento de
Desportos do Exército, visto que a criação dêste
decorreu de aviso ministerial, e sendo autorizado,
pois, o Poder Executivo a baixar o respectivo
regulamento.

Daí, o Substitutivo que recomenda à aprovação
do plenário, e cujos artigos 1º e 2º, parágrafo único,
criam o Departamento, fixando-lhe as atribuições,
inclusive, pelo parágrafo único, a de superintender o
esporte hípico, funcionando como seu órgão
técnico-consultivo a Diretoria de Remonta e
Veterinária do Exército, tal como pretendia a
proposição inicial. O art. 3º estabelece que o membro
nato da Comissão Fiscal da Confederação Brasileira
de Hipismo é o presidente do D.D.E., e não o Diretor
da Diretoria de Remonta e Veterinária, como
dispunha o referido decreto-lei nº 8.946, quando
inexistente o Departamento. O art. 4º consubstância
medida indispensável à perfeita execução da
transferência para o Departamento, assim criado, dos
encargos de direção do esporte hípico.
Por êsses fundamentos, a Comissão de
Educação e Cultura submete à aprovação do Senado
o seguinte:
SUBSTITUTIVO
Art. 1º E' criado o Departamento de Desportos
do Exército (D.D.E.), com sede na Capital Federal, e
diretamente subordinado ao Ministério da Guerra.
Art. 2º Cumpre ao Departamento planejar,
dirigir, coordenar e representar desportos no Exército,
na conformidade das regras dotados pelo Conselho
Nacional de Desportos.
Parágrafo único. A direção e organização do
desporto hípico passam ao Departamento, ficando
como seu órgão técnico-consultivo, para êsse fim, a
Diretoria de Remonta e Veterinária do Exército.
Art. 3º O Presidente do Departamento é
membro nato da Comissão Fiscal da Confederação
Brasileira de Hipismo, revogado o disposto no art. 6º
do Decreto-lei nº 8.946 de 26 de janeiro de 1946,
quanto ao Diretor da Diretoria de Remonta e
Veterinária do Exército.
Art. 4º São transferidos para o Departamento
de Desportos do Exército os créditos anuais
distribuidos à Diretoria de Remonta e Veterinária do
Exército, para a direção e organização das
competições hípicas desportivas.
Art. 5º O Poder Executivo baixará regulamento
para execução desta lei, a qual entrará em vigor na
data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário".

– 64 –
Sala das Comissões em 19 de janeiro de 1948.
– Flávio Guimarães, Presidente. – Aloysio de
Carvalho, Relator. – Francisco Gallotti. – Cícero de
Vasconcelos.
PARECER
Nº 74, de 1948
Da Comissão de Forças Armadas sôbre a
Proposição 220, de 1947.
Relatar: Ernesto Dornelles.
Em virtude da suspensão das atividades
da Liga de Esportes do Exército, foram
transferidas para a Diretoria de Remonta
Veterinária
da
mesma
corporação,
pelo
Decreto-lei nº 8.946 de 26 de janeiro de 1946, as
atribuições
de
organizar
e
dirigir
os
desportos hípicos, até então da competência daquela
entidade.
Ultimamente, porém, em substituição à extinta
Liga foi, pelo aviso nº 41 de 30 de abril de 1947 criado
um
novo
órgão,
o
Departamento
de
Desportos do Exército, com a finalidade de
superintender a atividade desportiva nas nossas
forças de terra.
Cessando, assim, os motivos pelos quais
a orientação do hipismo passara à Diretoria de
Remonta
e
Veterinária,
pede
o
Sr.
Presidente da República, em mensagem ao
Congresso, a modificação do Decreto-lei nº 8.946 a
fim de harmonizá-lo com o aviso nº 41
acima referido. E' êsse o objetivo do projeto, ora em
estudo.
Ouvida a Comissão de Educação e Cultura,
opinou
ela
favoravelmente
quanto
ao
mérito da questão, apresentando, no entanto,
um substitutivo pelo qual é dada maior
amplitude ao projeto que passará a ser o ato
instituidor do Departamento de Desportos, cuja
existência legal decorre, atualmente, de aviso
ministerial.
Concordando com o parecer da Comissão de
Educação somos pela aprovação do substitutivo por
ela apresentado.
Sala das Comissões, em 26 de janeiro de 1948.
– Salgado Filho, Presidente. – Ernesto Dorneles,
Relator, – Severiano Nunes. – Maynard Gomes.

PARECER
Nº 75 – 1948
Da Comissão de Relações Exteriores sôbre a
proposição nº 233, de 1947.
Relator: Alvaro Maia.
Com a mensagem 258, submete o Exmo. Sr.
Presidente da República à aprovação do Congresso
os atos concluídos na Conferência Internacional de
Saúde, convocada em Nova York em 19 de junho de
1946, pelo Conselho Econômico e Social das Nações
Unidas.
Tal Conferência Internacional de Saúde
resolveu criar a "Organização Mundial de Saúde", que
tem por finalidade a elevação do nível mundial da
saúde. Nesse conclave o Brasil esteve representado
e os atos dêle decorrentes, na forma do art. 66, item I
da Constituição Federal, são agora substituídos ao
Poder Legislativo.
Sôbre a matéria já se manifestou a Câmara dos
Deputados, opinando pela aprovação ora objeto da
proposição nº 253, de 1947, oriunda do projeto nº 585,
do mesmo ano, iniciado na outra Casa do Congresso.
Com êste forem remetidos os documentos
indispensáveis à apreciação, tais como a Exposição
de Motivos do Sr. Ministro das Relações Exteriores, a
cópia autêntica dos citados atos, ou sejam de
Constituição da Organização Mundial de Saúde, o
acôrdo conclcído pelos governos representados na
Conferência, o protocolo relativo ao "Office
Internacional D' Hygiene Publique" e um anexo
contendo a relação de tôdas as convenções, acôrdos
e protocolos internacionais, realizados de 1924 a
1944.
As deliberações fixadas na Conferência
Internacional de Saúde constituem mais uma
esplêndida demonstração de quanto podem ser útil à
humanidade a aproximação e o superior
entendimento entre os homens, proporcionando, com
notórias vantagens recíprocas, de inindiscutível
repercussão
nas
relações
internacionais,
entendimentos, como os de que trata a proposição em
exame, tendentes ao aperfeiçoamento dos processos
científicos capazes de melhorar as condições de
saúde dos povos.
Desta forma, evidencia-se o interêsse que os
atos em aprêço representam para o Brasil em
face das vantagens que lhe advêm, podendo
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sem dúvida se afirmar que a Conferência de Saúde
representa mais uma conquista dos govêrnos
democráticos, que assim contribuirão melhor para a
defesa do mundo pelo amparo o bem estar do ser
humano.
Uma circunstância, entretanto, merece reparo:
os textos originais foram escritos nos idiomas chinês,
espanhol francês, inglês e russo. Não se compreende
que qualquer conferência no continente americano,
da qual participe o Brasil, possa excluir o idioma
brasileiro nas suas deliberações.
Com esta ressalva, opinamos pela aprovação
do projeto em aprêço.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1947. –
Alvaro Maia, presidente e relator – Arthur Santos. –
Pinto Aleixo. – Flávio Guimarães.
PARECER
Nº 76 – 1948

Sala das Comissões, 15 de janeiro de 1948. –
Attilio Vivacqua, presidente. – Olavo de Oliveira,
relator. – Etelvino Lins. – Vergniaud WanderIey. –
Lucio Corrêa. – Filinto Müller.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Não há oradores inscritos.
O SR. ALFREDO NEVES (pela ordem): – Sr.
Presidente, acabam de ser lidos, no expediente, os
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça,
de Fôrças Armadas e de Finanças sobre o projeto nº
3, dêste ano, que regula a admissão dos funcionários
civis em virtude da derrogação do artigo 177 da
Constituição de 1937. Requeiro a V. Ex.ª consulte a
Casa sôbre se dispensa as formalidades regimentais
para que o referido projeto conste da ordem do dia da
próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador Alfredo
Neves requer dispensa das formalidades e interstícios
regimentais,
para
que
o
projeto
nº 3, de 1948, seja incluído na ordem do dia de
amanhã.
Os senhores que aprovam o requerimento
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua a hora do expediente.
O SR. DARIO CARDOSO (*): – Sr. Presidente,
pedi a palavra para trazer ao conhecimento da Casa o
teor do ofício que acabo de receber do Prefeito
Municipal de Pedro Afonso, no Estado de Goiás.
Trata-se de assunto de grande interêsse para o
País, mormente para as zonas do norte do meu
Estado, porque demonstra a eficiência e o patriotismo
com que estão sendo orientados os trabalhos de
saneamento do interior brasileiro pelo Ministério da
Educação e Saúde.
O oficio é o seguinte:
"Venho trazer ao conhecimento de V. Ex.ª o
êxito da brilhante campanha anti-malárica no Vale
Tocantins, executada pelo malariologista Dr. Mário
Pinoti, Diretor do Serviço Nacional de Malária.
O
poderoso
medicamento
Aralen,
vem
reconduzindo
ao
trabalho

Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre a
proposição número 253, de 1947.
Relator: Olavo Oliveira.
Está em curso no Senado o projete nº 585 B, da
Câmara dos Deputados, aprovando os atos
concluídos na Conferência Internacional de Saúde,
convocada em Nova York, em 19 de julho de 1946,
pelo Conselho Econômico e Social das Nações
Unidas, o qual foi provocado pela mensagem nº 258,
de 27 de maio de 1947, do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República.
Em parecer unânime de 2 de dezembro de
1947, já se pronunciou a douta Comissão de
Relações Exteriores sôbre o alcance e a relevância
das medidas homologadas pelo projeto, cuja
aprovação "representa mais uma conquista dos
govêrnos democráticos que assim contribuirão melhor
para a defesa do mundo, pelo amparo e bem estar do
ser humano".
É perfeito o aspecto legal do projeto, de
evidente interêsse para o País em face das
vantagens, que lhe advém da sua participação no
conclave internacional de proteção e defesa da saúde
humana, a que se refere.
__________________
Assim, a Comissão de Constituição e Justiça é (*) Não foi revisto pelo orador.
pela sua aprovação.
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milhares de brasileiros, atacados da terrível malária.
A aplicação do DDT, tem proporcionado ao
povo desta região, não só a exterminação do
anofelíneo – transmissor da malária – mas tôdas as
pragas domésticas, melhorando as condições de
vida nas habitações sertanejas.
Por intermédio de V. Ex.ª, fazemos um apêlo
aos representantes do povo, para que continuem
votando medidas benéficas para o "Hinterland"
brasileiro, como a que ora se realiza, a do extermínio
da malária, e cura dos doentes atacados da terrível
enfermidade, que rouba do nosso convívio centenas
de pessoas, anualmente.
Trabalhando em uma zona altamente
insalubre, os funcionários do Serviço Nacional de
Malária tudo fazem para a realização da
grande campanha, qual seja a do extermínio da
malária no Vale Tocantins, são dignos dos maiores
elogios.
Certo de que V. Ex.ª saberá defender êste
pedaço de Brasil e especialmente, do Norte goiâno
do qual é seu digno representante, reitero os meus
protestos de alta estima e consideração. – Admar
Amorim, Prefeito Municipal".
E' êste documento, Sr. Presidente, que
pretendo seja transcrito nos Anais do Senado, para
que se conheça a obra de grande patriotismo
realizada no interior do Brasil pelo Ministério da
Educação e Saúde.
Era o que tinha a dizer. (Muito e bem).
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Etelvino Lins.
Andrade Ramos.
Salgado Filho.
Ivo d'Aquino.
Durval Cruz.
Clodomir Cardoso.

Ferreira de Souza.
Ernesto Dornelles.
Attillio Vivacqua.
Vespasiano Martins (10).
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores:
Augusto Meira.
Victorino Freire.
José Neiva.
Ribeiro Gonçalves.
Fernandes Tavara.
Walter Franco.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Marcondes Pilho.
Euclydes Vieira.
Roberto Simonsen.
Pedro Ludovico.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser (15).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente. (Pausa).
Não havendo mais quem peça a palavra,
passa-se á
ORDEM DO DIA
São sem debates aprovadas em discussão
em única e vão à Comissão de Redação de Leis as
seguintes proposições.
PROPOSIÇÃO
Nº 322, de 1947
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
ao Congresso Nacional – Senado Federal – o crédito
especial de Cr$ 12.700,90 (doze mil, setecentos
cruzeiros e noventa centavos), para ocorrer ao
pagamento de diferença de gratificação adicional no
exercício de 1946, a funcionário da Secretaria
daquela Casa do Congresso, conforme tabela anexa.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.

GRATIFICAÇÃO ADICIONAL A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO SENADO FEDERAL QUE, EM VIRTUDE DE RECENTE CONTAGEM DE TEMPO,
FIZERAM JUS AO AUMENTO DA GRATIFICAÇÃO OU Á PERCEPÇÃO DA MESMA, DESDE 18 DE SETEMBRO DE 1946

Matrícula

Nome

019

111.294

035

718.182

036

111.372

044

599.704

075

101.755

Aurora de Sousa Costa
dif. de 5% em 22 dias de novembro....
dif. de 5% em 1 mês – dezembro.......
Jaci de Sousa Lima
13 dias de setembro............................
3 meses – outubro a dezembro...........
José Geraldo da Cunha
dif. de 15 p/ 20% em 3 dias de nov......
dif. em 1 mês – dezembro...................
João Alfredo Ravasco de Andrade
15% em 13 de setembro......................
15% em 3 meses – out. a dezembro
Alcina Trivelino
13 dias de setembro............................
3 meses – de outubro a dezembro.......

Parcial

Total

143,00
195,00

338,00

175,50
1.215,00

1.390,50

Observações
Tem direito a diferença de mas 5% no período de 9 de nov. a
dez. de 1946, por ter sido adicionado ao seu tempo mais 1
mês e 25 dias.
Tem direito a 15% a partir de 18 de setembro de 1946
Tem direito a 20% a partir de 28 de novembro de 1946
Adicional de 15% a partir de 18 de setembro de 1946

146,30
1.012,50

1.153,80

253,50
1.755,00

2.008,50

15% a partir de 18 de setembro de 1946
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Número
de
ordem

079

905.273

Artur da Rocha Ribeiro
15% em 13 dias de setembro......................................................................
15% em 3 meses – out. a dezembro...........................................................

104

110.885

599.711

698.785

599.717

143,00
990,00

1.133,00

Joaquim de Araújo Pinho
dif. 5% em 13 dias de setembro..................................................................
dif. de 5% em 3 meses – out. a dez.............................................................

125

35,80
247,50

Tem a receber a diferença que falta
para completar 25%, no período de 18
de setembro de 1946 a dezembro do
283,30 mesmo ano

Joaquim Bastos
20% em 13 dias de setembro......................................................................
20% em 3 meses – out. a dezembro...........................................................

123

386,30

35,80
247,50

283,30

João Ribeiro de Sousa
dif. de 5% em 13 dias de setembro.............................................................
dif. de 5% em 3 meses – out . a dez............................................................

35,80
247,50

283,30

Tem a receber a importância de 20%
sôbre seus vencimentos, de 18 de
setembro a dezembro de 1946
Tem a receber a diferença que falta
para completar 20% no período de 18
de setembro a dezembro de 1946
Tem a receber a diferença que falta
para completar 25% no período de 18
de setembro a dezembro de 1946
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698.783

Tem a receber a diferença que falta
para completar 30%, no período de 18
de setembro a dezembro de 1946

48,80
337,50

Cesário Manuel da Silva
dif. de 5% em 13 dias de setembro.............................................................
dif. de 5% em 3 meses – out. a dez............................................................

122

2.008,50

Manuel José da Silva
dif. de 5% em 13 dias de setembro.............................................................
dif. de 5% em 3 meses – out. a dez.............................................................

119

263,50
1.755,00

15% a partir de 18 de setembro de
1946

Numero
de
ordem

Matrícula

126

110.724

Nome

698.782

599.751

107,30
742,50

108,30
750,00

949,80
20% a partir de 18 de setembro a
dezembro de 1946
858,30

Paulo da Silva Carneiro
30% em 13 dias de setembro...................................................................
30% em 3 meses – out. a dezembro........................................................
Total................................................................................................

162,50
1.125,00

Tem a receber a diferença que falta
para completar 20%, no período de 18
de setembro a dezembro de 1946
Tem a receber 15% a partir de 18 de
setembro de 1946

Duesdedit de Araújo Silva
20% em 13 dias de setembro...................................................................
20% em 3 meses de out. a dezembro......................................................

150

283,30

Observações
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599.729

35,80
247,50

Orlando de Sá Cavalcanti
13 dias de setembro – 15%......................................................................
3 meses – out. a dez................................................................................

137

Total

José Brasil Nunes
dif. de 5% em 13 dias de setembro..........................................................
dif. de 5% em 3 meses – out. a dez.........................................................

130

Parcial

Tem direito a 30% a partir de 18 de
setembro a dezembro de 1946
1.287,50
12.700,90

Diretoria da Contabilidade do Pessoal, em 14 de outubro de 1947. – G. Andrade, Diretor da Contabilidade e Pessoal. – Maria Tavares Bareto Coelho, Chefe
da Seção de Controle. – Visto, Júlio Barbosa, Diretor Geral.
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PROPOSIÇÃO
N. 315, de 1947
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São extensivos aos alunos matriculados
nos diversos cursos e anos da Escola Naval, as
mesmas regalias, direitos e vantagens assegurados
aos cadetes da Escola de Aeronáutica, no que
concerne à reforma por incapacidade para o serviço
militar, por motivo de desastre. acidente em serviço
de manutenção da ordem pública ou moléstia,
inválidos em virtude de tuberculose ativa, alienação
mental, neoplasia malígna, cegueira, lepra e
paralisia, especificada nos arts. 251, e 252 e seus
parágrafos, do Decreto-lei nº 4.162, de 9 de março
de 1942 – Título III.
Art. 3º Para efeito de interpretação desta lei,
os postos de guarda-marinha e aspirante da Escola
Naval corresponderão, respectivamente, aos de
aspirante a oficial e cadete da Escola de
Aeronáutica.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Discussão única da proposição nº 284, de
1947, que restabelece os quadros paralelos,
criados no Exército em 1932 e da outras
providências. (Com pareceres favoráveis, ns. 67 e
68, das Comissões de Constituição e Justiça, e de
Fôrças Armadas).
O SR. PRESIDENTE: – Á proposição nº 284,
foi oferecida uma emenda pelo Senador Ribeiro
Gonçalves. Essa emenda tem parecer contrário.
Não havendo quem queira usar da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa).
Esta encerrada.
Vai ser votada em primeiro lugar a emenda.
Os srs. senadores que a aprovam, queiram
fisar sentados. (Pausa).
E’ rejeitada a seguinte:

E’ aprovada e vai à Comissão de Redação de
Leis a seguinte:
PROPOSIÇÃO
Nº 284, de 1947

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São revogadas os Decretos números
1.934, de 30 de dezembro de 1939; 5.156, de 19 de
janeiro de 1940 e os arts. 2º e 3º do Decreto-lei
número 7.040, de 10 de novembro de 1944.
Art. 2º Os atuais quadros são reduzidos de
tantos oficiais quantos os que retornarem aos
quadros “A” e “QA”.
Art. 3º Os atuais oficiais superiores que
tenham pertencido aos quadros “A” e “QA”
retornarão a êstes desde que não tenham sido, até a
presente data, promovidos por merecimento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não
se aplica aos oficiais do Quadro de Serviço de
Intendência do Exército.
Art. 4º Os oficiais do quadro “A” terão sua
situação regulada pelo Decreto nº 21.461, de 5 de
junho de 1932 cujo início do parelelismo entre os
quadros ordinários e “A” com as modificações
constantes da presente lei.
Art. 5º As promoções nos quadros “A” e “QA” e
“TA” continuam a ser reguladas pelos Decretos ns.
21.481, de 3 de junho de 1932, 1.556, de 6 de abril
de 1937 e Decreto-lei nº 5.625, de 23 de junho de
1943 alterado pelo de número 6.548, de 31 de maio
de 1944, com exceção do artigo 2º dêste último
decreto que é revogado.
§ 1º O § 2º do art. 4º do Decreto nº 21.461, de
3 de julho de 1932, passa a ter a seguinte redação:
Nas promoções por merecimento concorrerão,
indistintamente, à formação das listas de acessos, os
oficiais de ambos os quadros, se recair a promoção
em oficial permanente ao quadro ordinário nenhuma
promoção se fará no quadro “A”; se recair em oficial
do quadro “A” continuará êle nesse quadro e
EMENDA
preencherá ai vaga pelo sistema opôsto na forma
estabelecida pelo parágrafo anterior, sem alteração
Á proposição nº 284, de 1947.
da seqüência dos princípios.
Suprima-se do parágrafo único do art. 15 do
§ 2º O oficial no quadro “A”, promovido por
projeto nº 1.002, de 1947, oriundo da Câmara dos merecimento e que deva ser colocado no
Deputados,
as
expressões
“Intendentes, Almanaque do Exército acima do início do
Veterinários, Farmacêuticos e Dentistas”.
parelelismo dos quadros receberá número homo-
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logado ao oficial do quadro ordinário da mesma
antiguidade, caso não haja no pôsto recente oficial
da mesma antiguidade.
Art. 6º A fim de melhor delinear as idades de
1930 (Decreto nº 21.661, citado e de 1934 Decretos
ns. 23.674, de 2 de janeiro de 1934 e 24.297, de 28
de maio de 1934 passam a ser denominados quadro
"A" e quadro "B".
Parágrafo único. O quadro "A" conservará
essa denominação.
Art. 7º Os oficiais do quadro "A" continuam a
ser numerados no Almanaque do Exército, como
estabelece o Decerto nº 21.461 citado, sendo os
números seguidos da letra A.
Art. 9º Nenhuma vantagem pecuniária
atrasada advirá aos oficiais cujas antiguidades
venham a ser revistas em virtude desta lei.
Art. 10. E' mantida a medida tomada em Aviso
nº 54, de 19 de janeiro de 1934 do Ministro da
Guerra.
Art. 11. Os oficiais do quadro "B" ingressarão
automàticamente ao quadro ordinário, quando
promovidos por merecimento ou escolha e sòmente
nestes casos.
Art. 12. No Almanaque do Exército, os oficiais
do quadro técnico passarão a ser designados
simplesmente pela letra maiúscula "T".
Parágrafo único. No caso normal e a
exemplo do que nesta Lei se fará com os
quadros "A" e "B" (artigos 7º e 8º o quadro
técnico passará a ser designado sòmente quadro
"T".
Art. 13. Os oficiais do Quadro "A" que tiverem
ingressado no Quadro Ordinário em virtude de
promoção por merecimento, poderão voltar àquele
Quadro, desde que o requeiram dentro de 60 dias, a
partir da publicação desta Lei.
Art. 14. No caso de coincidência com uma das
datas fixadas para as promoções no Exército, as
disposições desta lei vigorarão sòmente depois de
feitas essas promoções.
Art. 15. Os majores e capitães do Exército
ativo, que contarem mais de 25 anos de serviço
computável no caso de transferência para a reserva,
e tenham o interstício legal para promoção, e 45 e 43
anos de idade, respectivamente, poderão ser
transferidos para a reserva remunerada, no pôsto
imediatamente superior, e com os vencimentos dêste
pôsto, contanto que requeiram dentro do prazo de
seis meses, a contar da data da publicação desta
Lei.

Parágrafo único. Os favores dêste artigo não
se aplicam aos oficiais do Quadro de Técnicos da
Ativa Q. I. A., aos intendentes, veterinários,
farmacêuticos e dentistas.
Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
E' sem debate aprovada em discussão única e
vai à Comissão de Redação de Leis a seguinte:
PROPOSIÇÃO
Nº 261, de 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de
cento e sessenta e cinco mil cruzeiros (Cr$
165.000,00), para atender a despesa com o
pagamento do auxílio devido ao Estado do Rio
Grande do Sul, nêste exercício, decorrente do
acôrdo estabelecido para a execução, no território do
mesmo Estado, das leis, regulamentos e demais
disposições federais sôbre a caça e pesca na forma
do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto-lei
nº 1.159, de 15 de março de 1939.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
Discussão única da proposição nº 178, de
1947, que cria o Fundo de Indenizações às vítimas
de guerra e dá outras providências. (Com pareceres
ns. 51 e 52, das Comissões de Constituição e Justiça
e de Finanças, o primeiro oferecendo substitutivo).
Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 16 – 1948
Requeremos o adiamento da proposição nº
178, de 1947, para ser discutida na sessão de sextafeira próxima.
Sala das Sessões, em 27 de janeiro de 1948.
– Ivo d'Aquino. – Vergniaud Wanderley – Lucio
Corrêa. – Francisco Gallotti. – Bernardes Filho. –
Arthur Santos.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
matéria da ordem do dia.
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O SR. SALGADO FILHO (para explicação
pessoal) (*): – Sr. Presidente, há poucos dias tive
oportunidade de ser portador de um ofício da
Federação das Associações Comerciais do Rio
Grande do Sul, dirigido ao Exmo. Sr. Ministro da
Aeronáutica, solicitando a S. Ex.ª fôsse melhorado o
Aeropôrto da Cidade de Pôrto Alegre.
Em verdade, o campo de pouso de São João
está a exigir imediatas reformas, que facilitem o
pouso e a decolagem dos aviões. Também o edifício,
destinado à estação de passageiros, atualmente um
pardieiro, está a reclamar ampliação capaz de
comportar mais de mil passageiros, diários, que, por
ali, passam. Dado o atual progresso da aviação,
comercial,
essas
insatlações
se
tornaram
minúsculas e não atendem à quinta parte das
pessoas que os aviões transportam.
Sr. Ministro da Aeronáutica recebeu o apêlo,
corno velho piloto, que é – velho no sentido de
antiguidade – com grande satisfação, autorizandome a transmitir às associações comerciais do Rio
Grande do Sul, que acolhera as suas aspirações
com muita simpatia e se esforçaria para que fossem
satisfeitas, apesar da precariedade das verbas
contidas no orçamento.
Acabo de receber da Câmara de Vereadores
da cidade do Rio Grande idêntica manifestação.
Sabedores de que o Senado havia votado uma
verba, em emenda por mim formulada na Comissão
de Finanças, para a construção, de há muito
reclamada, do seu aeropôrto, ficaram, entretanto,
decepcionados ao verificarem que a Câmara dos
Deputados – certamente por motivos relevantes, mas
que, infelizmente, permanecem ocultos – havia
suprimido a referida verba.
O ofício da Câmara dos Vereadores do Rio
Grande é o seguinte:
"E' do conhecimento público, através de
notícias publicadas nos órgãos da imprensa do
Estado e desta cidade, a emenda que V. Ex.ª houve
por bem apresentar ao Senado Federal, por ocasião
da elaboração do orçamento do País, no sentido de
ser votada verba para a construção de um campo de
pouso nesta cidade,
––––––––––––––––––
(*) Não foi revisto pelo orador.

emenda essa que foi rejeitada pela Câmara dos
Deputados.
Não obstante essa rejeição, considerando
êste Legislativo Municipal que da referida Lei
consta sob a rubrica: "Verba 4 – Obras,
Equipamentos e Aquisições de Imóveis –
Consignação VI Dotações Diversas" – b) Para
obras a serem executadas em todos os campos
de pouso no interior do País", o seguinte: Campos
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
Cr$ 2.200.000,00 vem, com o presente, solicitar
os bons ofícios e a valorosa interferência de V. Ex.ª
junto ao Ministério da Aeronáutica, no sentido
de ser parte da aludida verba aplicada para o início
da construção do campo neste Muincípio, em
terreno já adquirido, para êsse fim, pela Prefeitura
Municipal.
Levando ao eminente Senador o apêlo do
Legislativo Municipal do Rio Grande, que traduz
uma velha aspiração do povo desta comuna, espera
esta Câmara Municipal, e certa está, que V. Ex.ª
mais uma vez envidará esforços em prol dêsse
desiderato.
Com os antecipados agradecimentos, cumpre
a êste Legislativo expressar a V. Ex.ª os protestos de
elevado aprêço e distinta consideração. – Luiz
Martins Falcão, presidente".
Sr. Presidente, embora a cidade possua
uma base, sua pista de pouso é impraticável,
principalmente quando dominam os ventos de
norte a sul. Isso, porque a pista transversal,
exigua, não dispõe de mais de 550 metros, que
impossibilita a aterrizagem e a decolagem, quando
sopram aquêles ventos. E o local é tanto mais
imprestável quanto se torna impossível alargar
a pista, sem ofender o canal necessário à
navegação.
Os Senhores Vereadores da Câmara
Municipal da cidade de Rio Grande pretendem
do Sr. Ministro da Aeronáutica o aproveitamento
da verba destinada à 5ª Zona aérea, para
início das obras do novo Aeropôrto, levando
em consideração haver a Prefeitura Municipal
de Rio Grande, ao tempo em que tive a
honra de exercer o cargo de Ministro de
Aeronáutica, desapropriado grande área plana
– o que vale dizer: livre de movimentos
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de terras – apropriada para um magnífico aeropôrto.
E a cidade do Rio Grande, Senhor Presidente,
não prescinde do melhoramento, porque é o
escoadouro da produção do sul do Estado, que,
dentro em breve, terá vultosa parte de suas
mercadorias transportada pelos grandes aviões, que,
forçosamente, convergirão para o Brasil, atendendo,
não só às viagens de passageiros, como ao
transporte da vasta produção Rio-grandense.
Assim, pois, Sr. Presidente, da tribuna
desta Casa, levo ao ilustre Senhor Ministro
da Aeronáutica mensagem das veradores da
cidade do Rio Grande, ainda mais cabível,
tendo-se em vista que a verba foi votada
por unanimidade no Senado Federal. O plenário
desta Câmara Legislativa do Brasil entendeu na sua
alta sabedoria que, realmente, a cidade de Rio
Grande merecia, estava a exigir um aeropôrto
condigno, para o transporte de passageiros e de
mercadorias.
Confio em que o digno Ministro atenderá
aos reclamos dos meus patrícios, e, no caso
da escassês de verbas, formulará, pelo Poder
Executivo pedido, que o habilite a satisfazer não
só à cidade de Rio Grande como outras cidades do
Brasil.
Faz-se mister não se repetirem a decepção
e o desgosto que sofremos, ao saber que um
campo, como o de Valdecans, de Belém do
Pará, preparado com capricho e esmêro pela
alta técnica americana, foi interditado às
campanhias comerciais, durante mais de oito
dias pela impraticabilidade da sua pista de
cimento,
magnificamente
construída,
em
conseqüência da falta de conservação motivada por
falta de verba!
A aviação brasileira, dado o seu vertiginoso
progresso, tem que ser olhada com carinho, quer no
que respeita à defesa de nossa pátria pela aviação
militar, quer no que se refere à defesa do progresso
e da grandeza de nosso Brasil, pela aviação
comercial que, para exercer com eficiência o seu
objetivo,
requer
aeropôrtos
praticáveis
e
aparelhados. (Muito bem, muito bem).
O SR. ERNESTO DORNELLES (pela
ordem): – Sr. Presidente, de acôrdo com o
Regimento
Interno,
requeiro
dispensa
de
publicação dos pareceres e do interstício
para que a proposição nº 220, de 1947, seja in-

cluída no ordem ao dia da sessão de amnhã.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr Senador Ernesto
Dornelles requer dispensa de publicação dos
pareceres e de interstício, para que seja incluída na
ordem do dia da sessão de amanhão a proposição
nº 220, de 1947, que altera a redação do art. 1º do
Decreto-lei nº 8.946, de 26 de janeiro de 1946, e
acrescenta um parágrafo único ao mesmo artigo.
Os srs. senadores que aprovam o
requerimento
queiram
permanecer
sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
sessão, designando para a de amnhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
Discussão única da proposição nº 310, de
1947, que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Educação e Saúde, do crédito especial de Cr$
7.200,00, para atender a pagamento de gratificação
de magistério ao professor Roberto Gonçalves de
Sousa Brito. (Com parecer favorável nº 531, da
Comissão de Finanças).
Discussão única da proposição nº 220, de
1947, que altera a redação do art. 1º do Decreto-lei
nº 8.946, de 26 de janeiro de 1946, e cria um
parágrafo único ao mesmo artigo. (Com pareceres
ns. 73 e 74 das Comissões de Educação e Cultura e
de Fôrças Armadas, o primeiro oferecendo
subtitutivo e o segundo favorável ao mesmo).
1ª discussão do projeto nº 50, de 1947, que
torna obrigatória a mistura de farinha de arroz na
panificação em todo território nacional e dá outras
providências. (Com pareceres favoráveis ns. 59 e 60,
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Agricultura, Indústria e Comércio).
1ª discussão do projeto nº 3, de 1948, que
dispõe sôbre a classificação dos funcionários civis ou
militares que reverterem à atividade, em virtude da
Lei nº 171, de 15 de dezembro de 1947. (Com
pareceres ns. 70, 71 e 72, das Comissões de
Constituição e Justiça, de Fôrças Armadas e de
Finanças, favoráveis.
Discussão única do projeto de resolução nº 1,
de 1948, que aposenta com vencimentos integrais,
inclusive adicionais, o taquígrafo revisor do Senado
Federal, padrão "C", Mário Pollo.
Levanta-se a serão às 15 horas.
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CONGRESSO NACIONAL
O Congresso Nacional decreta, nos têrmos do art. 66, item VIII, da Constituição Federal, e eu, Nereu
Ramos, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1 – 1948
Art. 1º – E' aprovado o contrato celebrado, a 8 de julho de 1947, entre o Departamento Federal de
Segurança Pública e o Instituto Brasileiro de Mecanização Serviços HoIlerith S. A., para a elaboração
mecânica dos serviços relativos ao pessoal integrante dos Quadros Permanente e Suplementar, inclusive o
pessoal extranumerário, até o total de 8.000 unidades mecanizadas, e dos serviços atinentes a material e
ao orçamento, uns e outros prestados durante o ano passado, pela importância de Cr$ 431.860,00,
correndo as despesas por conta da Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação I – Subconsignação 36 –
Serviços contratuais (29), anexo 18 do Orçamento de 1947.
Senado Federal, em 27 de janeiro de 1948.
Nereu Ramos.
TRECHO DA ATA DA 5ª SESSÃO DO CONGRESSO NACIONAL, EM 24 DE JANEIRO DE 1948, QUE SE
REPUBLICA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES:
O Sr. Presidente
Para manifestar-se sôbre o veto referente à graduação dos militares, designo a seguinte Comissão:
Dolor de Andrade, Graco Cardoso, Eduardo Duvivier, Matias OIímpio, Cícero de Vasconcelos e Waldemar
Pedrosa.
Quanto ao veto relativo a uma parte da Lei Orgânica do Distrito Federal Srs. Euclides Figueiredo,
Israel Pinheiro, Manuel Duarte, Camilo Mércio, Arthur Santos e Azevedo Ribeiro.

27ª SESSÃO, EM 28 DE JANEIRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14 horas comparecem os Senhores
Senadores.
Álvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Álvaro Adolpho.
Mathias Olympio.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
Verginiaud Wanderley.
José Américo.
Etelvino Lins.
Apolonio Sales.
Góes Monteiro.
Ismar de Góes.
Durval Cruz.
Henrique de Novaes.
Hamilton Nogueira.
Alfredo Neves.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Levindo Coelho
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
Filinto MüIler.
João Villasbôas.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lúcio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho.
Azevedo Ribeiro.
Camilo Mercio (36).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
36 senhores 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
Mensagens:
Do Sr. Presidente da República números 18,
19 e 20 de 1948, devolvendo autógrafos das
seguintes proposições já sancionadas:
Nº 318, de 1947 que autoriza a abretura de
crédito especial pelo Ministério da Justiça, destinado
à aquisição de um automóvel para o Tribunal Federal
de Recursos – Ao arquivo.
Nº 295, de 1947, que autoriza a abertura, pelo
Ministério das Relações Exteriores de crédito
especial para despesas com a Missão Militar
Brasileira em Berlim. – Ao Arquivo.
Nº 320, de 1947, que abre, pelo Ministério da
Educação o crédito especial de Cr$ 7.580,30 para
atender ao pagamento de gratificação de magistério
a Joaquina de Araújo Campos. – Ao Arquivo.
Ofícios:
Do Senhor Ministro da Fazenda, agradecendo
a comunicação de haver sido enviada à sanção a
proposição nº 301, de 1947, que autoriza a abertura,
por aquêle Ministério, do crédito suplementar de Cr$
24.000,00 – Inteirado.
Telegramas:
Do Secretário da Sociedade Recreativa
Beneficente Católica Aparecida de Manaus, Estado
do Amazonas, e do Presidente da Sociedade
Proletária Beneficente São Pedro de Alcântara, de
Floriano, Estado do Piauí, congratulando-se com o
Senado pela aprovação da lei sôbre cassação de
mandatos. – Inteirado.
Dos
Presidentes
do
Sindicato
dos
Trabalhadores em Emprêsas Ferroviárias de São
Paulo e da Federação dos Empregados no Comércio
de São Paulo do secretário da Câmara Fe-
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deral de São Paulo do Presidente do Sindicato de S.
Paulo, dos presidentes de vários sindicatos de São
Paulo e um abaixo assinado de ferroviários da Cia.
Mogiana de Estradas de Ferro, apelando no sentido
de ser modificado o texto do projeto que regula o
descanso semanal remunerado na parte que exclui
dos seus benefícios os trabalhadores mensalistas e
quinzenalistas. – Inteirado.
São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres:
PARECER

II – c "determinar o destino do expediente lido,
quando em cumprimento de resolução do Senado e
distribuir as matérias às Comissões".
Entre as do 1º Secretário, entretanto, se lê, no
art. 10, letra c.
"despachar a matéria do expediente".
E', aliás, a reprodução do que está no
Regimento atual. Mas conviria deixar claro o texto,
para não se ter a impressão de atribuições
colidentes.
Sala das Sessões, em 21 de novembro de
1947. – Ivo d'Aquino.

Nº 77 – 1949

Parecer

A emenda facilita a interpretação do
Das Comissões Diretora e Especial de
Revisão do Regimento Interno sôbre o projeto de texto e evita atribuições colidentes. Deve ser
resolução nº 7, de 1947. Relatores: João Villasbôas aprovada.
e Attilio Vivacqua.
As Comissões Especial de Regimento Interno
Nº 3-A
e Diretora, tendo examinado as emendas
apresentadas ao Projeto de Regimento Interno,
Subemenda às emendas ns. 81 e 82.
formulam o seu parecer em seguida a cada uma das
Suprimam-se
as
palavras
"...
entre
emendas e, em conseqüência, apresentam funcionários do Senado".
subemendas, que o estudo da matéria lhes sugeriu.
Justificação
Nº 1-A
Seria cercear o direito do presidente e
Ao art. 5º:
do vice-presidente escolherem livremente os
Acrescente-se:
seus auxiliares de confiança imediata (oficiais
VII – promulgar emendas à Constituição Federal. e auxiliares de Gabinete, secretário particular,
etc.). No Executivo, os Ministros de Estado
e, até, os diretores de serviços os escolhem
Justificação
livremente.
E' uma decorrência do disposto no art. 185, do
Sala das Sessões, em 21 de novembro de
projeto.
1947. – Ivo d'Aquino.
Sala das Sessões, em 21 de novembro de
1947. – Lúcio Corrêa.
Parecer
A presente emenda a Comissão oferece a
seguinte subemenda, que também é, por sua vez,
A promulgação das emendas à Constituição substitutiva da de nº 82, oferecida pela Comissão
não é feita pelo Congresso Nacional, mas pelas Diretora.
Mesas das duas Câmaras Legislativas.
Nestas condições, não há razão de ser da
Subemenda
emenda, que deve ser rejeitada.
Ao art. 8.:
Nº 2-A
Acrescente-se ao atual nº III, o seguinte:
h) – nomear e demitir livremente seu
Art. 10.
oficial de Gabinete e designar, dentre os
Letra c.
funcionários do Senado, os auxiliares do mesmo
Acrescente-se, in-fine "que Ihe fôr distribuída Gabinete.
pelo Presidente".
Ao art. 9º:
Acrescente-se:
f) – nomear e demitir livremente seu
Justificação
oficial de Gabinete e designar, dentre os
Entre as atribuições do Presidente (art. 8) funcionários do Senado, os auxiliares do mesmo
figura:
Gabinete.
Parecer
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Nº 4-A

dir as sessões especiais, de homenagens.
Sala da s Sessões, em 21 de novembro de
1947. – Lucio Corrêa.

Art. 19.
Acrescente-se:
"§ 2º O compromisso só será prestado por
PARECER
ocasião da 1ª convocação. Nas seguintes, o
Presidente comunicara à Casa a presença do
A emenda supra visa dar ao vice-presidente
suplente, para assumir o exercício do mandato, e o da República a direção dos trabalhos das reuniões
convidará a tomar lugar no recinto, introduzido nos preparatórias.
têrmos do § 2º do art. 17".
Ao Presidente do Senado cabe, nos têrmos do
art. 61 da Constituição, presidir-lhe as sessões, o
que presupõe o Senado instalado para funcionar e
Justificação
deliberar. As reuniões preparatórias, entrentanto,
A orientação preconizada nesta emenda já foi não são deliberativas.
adotada por deliberação do Senado, no primeiro
Por essas razões, Comissão não dá
caso que ocorreu, de renovação de convocação de o seu assentimento à emenda, que deve ser
suplente (substituição do Senador Olavo de Oliveira rejeitada.
pelo Senador Carlos Saboia, por ocasião da 2ª
licença daquele – sessão de 10 de setembro de 1947
Nº 6-A
conforme ata publicada no Diário do Congresso
Nacional de 11 de setembro de 1947).
Sub-emenda à emenda nº 59
Sala das Sessões, em 21 de novembro de
Ao art. 21, § 3º:
1947.– Ivo d'Aquino.
Substitua-se pelo seguinte:
§ 3º O suplente convocado perceberá o
subsídio, além da ajuda de custo, sem prejuízo do
Parecer
que caiba ao senador substituído.
Deve ser aprovada, nos têrmos da
A iniciativa do pagamento integral do subsídio
justificação.
ao suplente em exercício foi tomada pela Comissão
Especial na emenda nº 59.
Nº 5-A
A Comissão Diretora, entretanto, foi-lhe
contrária, dizendo:
Art. 2º:
"A forma do Projeto é perfeita. Ao
Acrescente-se, antes de "...da Mesa eleita..." senador licenciado, sem vantagens pecuniárias,
as palavras do Presidente, ou seu substituto deve ser mantida a percepção da parte fixa do
regimental".
subsídio."
Art. 4º:
Parece não ter sido bem compreendido o
Substituam-se as palavras "... O vice- pensamento da iniciativa consubstanciada na
presidente do Senado... "por"... o Presidente do emenda. O que nela se quiz foi atender à
Senado, ou o seu substituto regimental, da Mesa situação de dificuldade em que ficará o suplente para
eleita para a sessão legislativa anterior..."
se manter no Rio de Janeiro, só com a parte variável
do subsídio, que o substituído perder. Não se
pretendeu tirar a êste a parte fixa. Êle a continuará
Justificação
recebendo. O suplente, ao entrar no exercício do
Não há motivo que justifique a exclusão da mandato, terá tôdas as vantagens pecuniárias que
Presidência das sessões preparatórias pelo couberem ao senador em exercício, mas sem
presidente nato da Casa, que é o vice-presidente da exclusão daquilo que o senador licenciado houver de
República.
conservar.
Dizer-se que só depois da instalação do
Há que considerar o sacrifício que. o suplente
Congresso cabe ao vice-predente da República a terá que fazer para atender à convocação,
Presidência do Senado é estabelecer limites ao se não morar no Rio, tendo que interromper
artigo 61, da Constituição.
as suas atividades, quiçá melhor remuneradas,
Também não procede o sustentar-se que por
prazo
curto.
Ademais,
a
prevalecer
só para os trabalhos legislativos do Senado essa o texto do projeto, haverá em exercício
Presidência cabe ao vice-presidente da República, duas categorias de senadores com proventos
Com essa orientação, não poderia êle presi- parciais.
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Seria
diversidade
de
retribuição
Justificação
para funções idênticas, e, por conseguinte
injustiça.
E' a orientação já adotada, que se pretende
O
funcionário
público,
quando
em constituir em regra.
interinidade, percebe vencimentos integrais.
S. S. 21-11-47. – Filinto Müller.
Sala das Sessões, em 21 de novembro de
1947. – Ivo. d'Aquina.
PARECER
PARECER
A emenda em aprêço consubstancia
melhor o pensamento das Comissões Diretora e
Especial de Revisão do Regimento. Merece
aprovação, conjuntamente com a 2ª parte da
emenda nº 85. (Contra o voto do Sr. Plínio
Pompeu.)

A presente emenda está prejudicada, por já ter
sido regulada a matéria no 1º do art. 116 do projeto.
Nº 9-A

Ao art. 55.
Inclua-se o seguinte:
§ 2º – As emendas não poderão ser
apresentadas perante a Comissão se tratar de matéria
Nº 7-A
sujeita a discussão única ou última já encerrada em
plenário.
Ao art. 24.
Se a proposição ainda tiver que ser submetida a
Acrescentem-se as seguintes palavras.
novo turno, as emendas poderão ser aceitas mesmo que
Em
seguida
a
"...
em
separado" a discussão já esteja encerrada em plenário, figurando
''...manifesta-se contra o vencido...''
como emendas a ser debatidas e votadas na discussão
Em seguida a "......insultuosas" ''...ou seguinte.
desrrespeitosas..."
Em seguida a "...membros dos poderes
Justificação
públicos":
''...ou ainda para com chefes de Estados de
Não se fazendo assim, não teria efeito prático e
países com os ruais o Brasil tenha relações encerramento das discussões em plenária. E as
diplomáticas".
Comissões ficariam em inferioridade relativamente aos
senadores a elas não pertencentes, impedidas de
formular novas emendas, que a êstes seriam lícitas.
Justificação
Saia das Sessões, em 21 de novembro de 1947.
A
primeira
parte
visa
restabelecer – Ivo d'Aquino.
preceito observado em tôda as Assembléias e já
existente no Regimento vigente: a segunda e a
PARECER
terceira objetivam tomar mais precisa a medida
consubstanciada no art. 24 e ampliáda de acôrdo
Já existe deliberação do Senado contrária ao que
com os interesses das boas relações diplomáticas pretende a primeira parte da emenda que deve, por isso,
da Brasil.
ser rejeitada.
S. S. em 21-11-47. – Lucio Corrêa.
Quanto à segunda parte, está prejudicada por já
ter sido regulada a matéria no § 1º do art. 116 do Projeto.
PARECER
Nº 10-A
A Comissão prefere a redação, do art. 24.
Opina, pois contràriamente à emenda.
Sub-emenda à emenda nº 97.
Incluam-se nos dispositivos constituticionais
Nº 8-A
citados o art. 25 e os números V e VI do art. 66. Excluase o art. 48.
Em seguido ao art. 50, acrescente-se:
Art. – As Comissões não poderão oferecer
Justificação
nem aceitar emendas depois de encerrada a
discussão,
sendo-lhes,
contudo,
permitido
Houve evidente lapso da emenda nº 97, ao deixar
apresentar sub-emendas a outras já aceitas, de incluir os dispositivos cuja inclusão ora se propõe e ao
desde que não contenham matéria nova.
mencionar o art. 48 –Lucilo Corrêa.
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PARECER

PARECER

Prejudicada a emenda, pois o artigo 68 do
Diante da determinação do parágrafo único do
Projeto, combinado com a emenda nº 97, já regula o art. 96, que manda prefixar dia e hora para a sessão
assunto.
extraordinária e tendo esta o mesmo rítmo e
duração das ordinárias, como preceitua o citado art.
Nº 11-A
96, não vê a Comissão como possa a extraordinária
ultrapassar as 24 horas.
Ao art. 93.
Opino, pois, pela sua rejeição.
Acrescente-se depois de "...ordem do dia" o
seguinte "... ou, ainda, em explicação pessoal".
Nº 14-A.
Justificação
E' útil tornar a inscrição extensiva às explicações
pessoais, a fim de que não se sintam prejudicados os
Senhores Senadores que tendo assunto de interêsse a
tratar, eventualmente se desapercebam do momento
em que devam solicitar a palavra. – Ivo d'Aquino.
PARECER
A Comissão mantem a disposição do art. 93 do
Projeto. Deve, pois, ser rejeitada a emenda.

Art.98.
Acrescente-se:
Parágrafo único. O tempo gasto em sessão
secreta não será descontado na duração total da
sessão.
Justificação
Visa-se deixar claro que não há de ser
descontado no tempo total da sessão o que for
gasto em sessão secreta. – Ivo d'Aquino.
PARECER

Nº 12-A

Sendo a sessão secreta uma parte da
sessão ordinária, em cuja Ordem do Dia foi incluída
Art. 95.
a matéria dela constante, justo é que não seja o
b) – Destaquem-se as expressões "devendo as tempo gasto com a sessão secreta, descontado da
Comissões, em tais casos, interpor parecer verbal", duração total da sessão ordinária. Merece
para constituir alínea especial, com a seguinte redação: aprovação a emenda.
d) – "Nos casos previstos neste artigo, as
Comissões deverão interpor parecer verbal".
Nº 15-A
Suprimam-se:
No art. 99 e seu § 2º
A redação do projeto é defeituosa, reproduzindo,
No art. 101 as palavras "... exceto as
aliás, a do art. 86 do Regimento vigente. Torna especiais.."
obrigatório o parecer verbal apenas nas hipóteses da
letra b, quando o mesmo é necessário que se aplique
Justificação
aos casos das letras a e c. – Ivo d'Aquino.
A ata dactilografada ou manuscrita é, em
PARECER
verdade, desnecessária em todos os casos, em
vista da existência da ata impressa. Mas é uma
A emenda esclarece melhor o assunto. A formalidade resultante, da tradição. E, se a tradição
Comissão opina favoràvelmente.
é
mantida
para
as
sessões
ordinárias,
extraordinárias, e, ainda para as reuniões
Nº 13-A
preparatórias e para as que se realizam quando há
falta de número para a abertura da sessão, por
Ao art. 96.
que fazer exceção apenas quanto às sessões
Acrescente-se in fine:
especiais?
“...podendo exceder o término normal do dia..."
Não importa que a ata dessas sessões seja
aprovada em sessões ordinárias ou extraordinárias.
Justificação
Também a destas últimas o é nas mesmas
circunstancias.
Convém deixar claro que as sessões
Se há uma formalidade, aliás desnecessária
extraordinárias podem ultrapassar as 24 horas, o que para umas, conservada só por amôr á tradição,
não está expresso no Regimeno atual nem no projeto e razoável é que seja para tôdas as sessões. – Ivo
já suscitou dúvidas. – Dario Cardoso.
d'Aquino.
Justificação
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PARECER

§ 4º. É permitido ao senador quando tiver
de falar na hora do expediente ou em explicação
A Comissão opina pela aprovação da emenda. pessoal, enviar á Mesa, para publicação no Diário
do Congresso Nacional e inclusão nos Anais, o
Nº 16-A
discurso que desejava proferir, dispensada a sua
leitura.
Suprimam-se:
Nêsse caso, a publicação será feita com a
§ 2º do art. 99,
indicação – "Discurso enviado à Mesa para
O art. 101 e seus parágrafos 1º e 2º.
publicação".
O art. 103.
Transfira-se para o art. 102, § 3º do
Nº 18-A
art. 101, alterando-se a numeração das demais
parágrafos.
Subemenda à emenda nº 104.
Acrescente-se
em
seguida
a
"arquivamento";
Justificação
“...mediante despacho dos respectivos
A ata manuscrita ou dactilografada não tem Presidentes".
utilidade alguma. E' apenas uma tradição que não
compensa o trabalho que acarreta.
Justificação
A ata impressa, que se publica no Diário do
Congresso Nacional, registra pormenorizadamente
Não é aconselhável que o despacho dos
tudo quanto se passa nas sessões. Depois, os anais casos desta natureza seja afeto a outras
fixam tudo em definitivo.
autoridades que não os presidentes das próprias
Não há vantagem em se manter a tradição da Comissões.
ata manuscrita ou dactílografada. A aprovação, no
Muitos papéis que chegam ao Senado
inicia das sessões, pode ser da ata impressa.
devem ficar arquivados nas secretarias das
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1947. – comissões, a fim de serem por estas consultados
ou estudados, quando entendessem oportuno
Dario Cardoso.
(sugestões reclamações, estudos, etc.) – Ivo
PARECER
d'Aquino.
A.

Prejudicada pela aceitação da emenda nº 15Nº 17-A

PARECER
A Comissão entende que o arquivamento
deve ser submetido ao plenário, opinando, por
êsse motivo, contràriamente à emenda.

Ao art. 102.
Acrescente-se o seguinte:
Nº 19-A
§ 4º. É permitido ao senador ao lhe caber a
vez de falar, para retificar a ata, ou na hora do
Sub-emenda substitutiva à emenda nº 106.
expediente, ou para encaminhar votação, ou ainda,
Em vez da supressão proposta na emenda
em explicação pessoal, enviar à Mesa para em referência, acrescente-se, em seguida a
publicação no Diário do Congresso Nacional e "prevista" o seguinte:
inclusão nos Anais, o discurso que desejava proferir,
''...nos ns. Il. IV, VII, IX X e XI"
dispensando-se de proceder à sua leitura. Nêsse
caso a publicação se fará com a indicação "Discurso
Justificação
enviado à Mesa para publicação".
A emenda nº 106, da Comissão Diretora
"...os relativos à matéria previstas no art. 66 da
Justificação
Constituição Federal...", submete a duas
E' uma faculdade que sempre se conferiu aos discussões o que se referir aos seguintes
senadores como aos deputados, à margem dos assuntos da competência exclusiva do Congresso
Regimentos, o que se procura consubstanciar nesta Nacional.
emenda. – Lúcio Corrêa.
I – Resolver definitivamente sôbre os
tratados e convenções celebrados com os
PARECER
Estados
estrangeiros pelo
presidente
da
República;
A Comissão opina pela aprovação da emenda,
II
–
autorizar
o
presidente
da
com a seguinte redação:
República a declarar guerra e a fazer paz;
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III – autorizar o presidente da República a
permitir que fôrças estrangeiras transitem pelo
território do País ou, por motivo de guerra, nele
permaneçam temporàriamente;
IV – aprovar ou suspender a intervenção
federal, quando decretada pelo presidente da
República;
V – conceder anistia;
VI – aprovar as resoluções das assembléias
legislativas estaduais sobre a incorporação,
subdivisão ou desmembramento dos Estados;
VIII – autorizar o presidente e o vicepresidente da República a se ausentar do País;
VII – autorizar a abertura de crédito, a
realização da suas operações e as emissões de
curso forçado;
IX – julgar as contas do presidente da
República;
X – fixar a ajuda de custo e o subsídio dos
membros do Congresso Nacional, bem como os do
presidente e do vice-presidente da República;
XI – mudas temporariamente a sua sede.
As matérias do ns. I, VII, IX e X merecem
tratamento especial (1 discussão só). – Ivo d'Aquino.

até aqui se tem feito em virtude de praxe errônea,
que precisa ser extinta. – Dario Cardoso.

PARECER

PARECER

PARECER
A Comissão mantém a redação do art. 110 do
Projeto, opina pelo rejeição da emenda.
Nº 21 – A
Ao art. 116:
Acrescente-se entre os parágrafos 1º e 2º o
seguinte:
§ – Cada emenda deve referir-se ùnicamente
a um artigo. Quando o artigo se subdividir em
incisos, alíneas, siglas, ou contiver parágrafo, cada
emenda deve referir-se a um dêsses elementos.
Justificação
A providência proposta nesta emenda visa
facilitar não só a classificação das emendas, como o
seu estudo nas Comissões e no plenário e na
redação do vencido. – Lucio Corrêa.

A Comissão adota o texto da emenda nº 106.
A Comissão não julga aconselhável
Parecer contrário.
inovação proposta. Parecer contrário.
Nº 20 – A

a

Nº 22 – A

(Substitutiva)

Ao art. 118:
Substituam-se as palavras "...por mais uma
Ao art. 110.
discussão..." pelas seguintes: "...ainda por uma
Art. 110. Os projetos devem ser escritos em discussão especial...".
têrmos concisos e claros e divididos em artigos.
§ 1º. Cada projeto terá obrigatòriamente
Justificação
ementa, inscrita no alto, a qual o acompanhará
quando remetido à sanção, ou à promulgação, ou
A modificação proposta tem por fim evitar figure
ainda, à Câmara dos Deputados.
mal rotulada a discussão a que se deva submeter o
§ 2º. Nos projetos originários da Câmara dos projeto resultante de emenda destacada nos têrmos do
Deputados será conservada a ementa com que tiver art. 118. Nem é 1ª discussão, porque não há 2ª, nem é
sido aprovada a sua redação final, a qual será 2ª, porque como projeto é a primeira vez a matéria é
inscrita nos autógrafos se neles não figurar.
considerada pelo plenário. – Ivo d'Aquino.
Justificação

PARECER

Não se justifica que os projetos, que
obrigatòriamente recebem ementas no Senado
como na Câmara dos Deputados, não as
conservem
quando
remetidos
à
Câmara
revisora, à sanção, ou à promulgação. Sobretudo,
não se justifica a tarefa de ementà-los, como

Não há razão para considerar-se como
especial a discussão das emendas destacadas
para constituir projeto distinto. Isso importa em
quebrar o próprio sistema do Regimento. Pelo
exposto, a Comissão manifesta-se contrária à
emenda.

– 82 –
Nº 23 – A

PARECER

Acrescente-se entre os artigos 118 e 119, ou
A emenda propõe a transposição da matéria
onde melhor convier, o seguinte
constante de um artigo, para outro do projeto. A
Art. ...– A decisão do plenário apoiando, Comissão opina pela sua aprovação.
aprovando, rejeitando proposição ou destacando
emenda para constituir projeto em separado, será
Nº 26 – A
anotada, com a data respectiva, no testo votado e
assinado pelo presidente que dirigiu os trabalhos da
Ao Art. 127:
sessão.
Acrescente-se:
Parágrafo único. Na capa dos processos que
h) não realização de sessão em determinado
será rubricada pelo responsável pelo serviço da ata, dia.
se anotarão todos es trâmites da matéria, desde a
sua apresentação até o seu arquivamento.
Justificação
O Regimento não cogita dos requerimentos no
sentido de não realização como ocorre em datas
Trata-se de reduzir a regra regimental, com comemorativas de sessão em determinados dias,
maior eficiência, o que já se vem fazendo na prática, como ocorre em datas comemorativas de
– Sá Tinoco.
acontecimentos civis ou religiosos – Dario Cardoso.
Justificação

PARECER
A Comissão concorda com a emenda.
Nº 24 – A
Ao art. 125
Acrescente-se entre as alíneas c e d: –
suspensão da sessão por motivo de pesar.
Justificação

PARECER
A emenda corrige omissão do projeto. Merece
aprovação.
Nº 27 – A
Aos arts. 128 e 127:
Transfiram-se para o art. 127 as alíneas e, f, g,
do art. 128.

Justificação
O projeto é omisso quanto aos requerimentos
de suspensão de sessão por motivo de pesar. –
A necessidade de se requererem sessões
Dario Cardoso.
extraordinárias, especiais ou secretas podem surgir
com caráter urgente, que não permita a delonga de
PARECER
ser o pronunciamento da Casa deixado para a
sessão seguinte. – Ivo d'Aquino.
A Comissão opina pela aprovação da emenda.
PARECER
Nº 25 – A
Prejudicada pela emenda nº 109
Aos arts. 126 e 127:
Transfiram-se as alíneas b, c e d para o art. 127.
Nº 28 – A
Sub-emenda nº 48
Substituir as palavras "...será incluída na
Êsses requerimentos não devem ser verbais – ordem do dia da sessão seguinte..." por "...poderá
no primeiro caso pela relevância do assunto que ser feita imediatamente..."
objetivam; no segundo e no terceiro por necessidade
dos trabalhos da Mesa, no ato das votações, os
Justificação
quais poderiam ser muito perturbados, com prejuízo
para as matérias em exame, se fossem verbalmente
A experiência aconselha a votar no mesmo dia
requeridos os destaques. Alias na Câmara dos os requerimentos cuja discussão se encerrar sem
Deputados, onde se usa freqüentemente a faculdade debate, principalmente quando se tratar de
de requerer destaques, êstes sempre são pedidos homenagens, cujos efeitos perdem muito com o
por escrito. – Ivo d'Aquino.
adiamento. – Ivo d'Aquino.
Justificação
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PARECER

Êste o motivo da presente subemenda.
Sala das Sessões, em 21 de novembro de
A emenda é uma subemenda a de nº 48 e 1947. – Lúcio Corrêa.
altera-lhe a parte final, melhorando-a. Deve ser
aprovada conjuntamente com a de nº 105.
PARECER
Nº 29 – A

A Comissão opina pela rejeição da emenda,
para manter a de nº 107, com ressalva do relator da
Ao art. 133 acrescentem-se, em seguida a Comissão Especial, quanto ao parágrafo único, visto
"requerimentos" as palavras "...e as projetos entender
que
a
discussão
sôbre
a
resultantes de emendas destacadas nos têrmos do inconstitucionalidade pode ser renovada desde que
artigo 118".
se ofereça oportunidade regimental.
Justificação
Nº 31 – A
Trata-se de sanar uma omissão do texto do
projeto. – Ivo d'Aquino.
Ao art. 135.
Substitua-se "...responsável pelo serviço de
PARECER
atas..." por "Secretário da Presidência...".
Prejudicada, por estar a matéria prevista no
art. 118 do Projeto.
Nº 30 – A
(Subemenda substitutiva a emenda Nº 70)
Redija-se o art. 134 da seguinte maneira:
Art. 134. Sempre que uma Comissão, ao emitir
sem parecer, ou qualquer senador, em plenário,
arguir de inconstitucionalidade uma proposição, ou
parte desta, a matéria só poderá prosseguir no seu
curso regimental depois de resolvida essa preliminar,
em discussão prejudicial que se realizará com o
pronunciamento da Comissão de Constituição e
Justiça, no dia seguinte ao da publicação do parecer
desta.
Parágrafo único. Reconhecida, pelo voto do
plenário, a constitucionalidade da proposição, nos
termos deste artigo, não poderá ser renovada a
argüição de inconstitucionalidade.

Justificação
Trata-se de providência pertinente função de
secretário da Presidência.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1947. –
Dario Cardoso.
PARECER
A Comissão dá o seu voto favorável a
modificar a norma do atual art. 135. Deve ser
rejeitada a emenda.
Nº 32 – A

Ao art. 40.
Destaquem-se as palavras "...juntamente com
o primitivo e as emendas aceitas..." para constituir
um parágrafo com a seguinte redação:
Parágrafo único. Para segunda discussão será
publicada e distribuído em avulsos o texto redigido
de acordo com o vencido, juntamente com o primitivo
Justificação
projeto e as emendas apresentadas em discussão,
Foi proposta pela Comissão Especial e teve divididas em três grupos – as aceitas, as rejeitadas e
parecer contrário da Comissão Diretora, que as prejudicadas.
considerou mais clara e mais precisa a redução do
Projeto (artigo 134). A Comissão Diretora apresentou
Justificação
sobre a matéria a emenda nº 107.
Há que considerar que as Comissões nem
A providência sugerida tem por finalidade
sempre,
ao
se
manifestarem
pela tornar mais expressivas a publicação, para o estudo
inconstitucionalidade de uma matéria, apresentam da matéria era 2ª discussão, pondo aos olhos do
emenda supressiva.
observador, juntamente com o texto que vai ser
E' aconselhável adotar o texto proposto na objeto de estudo em 2º turno, o que serviu de base à
emenda nº 70, conjugado com o da de nº 107, e com 1ª discussão e às alterações nele sugeridas, aceitas
o do artigo 134.
ou não. – Ivo d'Aquino.

– 84 –
PARECER
A Comissão não considera aconselhável a
emenda.
Nº 33 – A
Ao art. 140.
Art. 140. Substitua-se "...o incluirá..." por
"...poderá incluí-lo..." e tirem-se as palavras "...depois
de distribuído o avulso respectivo..." por "...depois de
publicado no Diário do Congresso Nacional...".
Justificação

adotado na prática. – Filinto Müller.

PARECER
Prejudicada. A matéria a que se refere a presente
emenda já está prevista no § 4º do art. 141 e 2º do art.
142.
Nº 36 – A
Ao art. 141
§ 3º – ao invés de "entrará", diga-se "...poderá
entrar...".

Justificação
Feita a publicação no Diário do Congresso, já
está a matéria em condições de ser incluída na ordem
Tal como está redigido, o artigo tolhe a liberdade
do dia da sessão seguinte, sem inconveniente para o que o Regimento confere ao presidente para organizar a
seu estudo. A primeira modificação visa não tolher á ordem do dia (art. 8º, letra h). – Ivo d'Aquino.
Presidência a faculdade que tem, de organizar a ordem
do dia.
PARECER
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1947. –
Dario Cardoso.
A Comissão mantem a redação da disposição
contida no projeto. Parecer contrário.

PARECER

A disposição contida no art. 140 deve ser
mantida. Parecer contrário.
Nº 34 – A

Nº 37 – A
Art. 141 – Suprimam-se no § 3º as palavras "...e
distribuído em avulsos...".

Justificação
Sub-emenda à emenda nº 78.
Não há necessidade de se aguardar a distribuição
Acrescente "in fine":
"...salvo se a rejeição fôr por motivo de dos avulsos para se dar inicio às discussões.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1947. –
inconstitucionalidade".
Dário Cardoso.
Justificação
PARECER
É obvio que não se deve permitir a reprodução
A distribuição dos avulsos é uma necessidade para
de iniciativas já declaradas inconstitucionais. – Ivo
conhecimento da matéria a ser discutida e votada. Por
d'Aquino.
essa razão, a Comissão não dá apoio à emenda.

PARECER

Prejudicada pela de nº 107.

Nº 38 – A

Art. 142 – Acrescente-se:
§ ...No Diário do Congresso Nacional será
publicada, ao pé da ata impressa, a lista das proposições
Acrescente-se em seguida ao artigo 141 o que estiverem sobre a mesa para receber emendas.
seguinte:
Justificação
Art. – Na votação das matérias sujeitas a
discussão única as emendas são votadas em primeiro
Trata-se de providência para focalizar perante a
lugar, seguindo-se-lhes os projetos, artigo por artigo
salvo se para estes fôr solicitada e concedida votação atenção dos Senhores Senadores as matérias ás quais
podem oferecer emendas. – Dário Cardoso.
em globo.
Nº 35 – A

Justificação

PARECER

A medida proposta na emenda é de toda a
O projeto é omisso na parte de que trata a
emenda. Esta institui como norma o que já vem sendo conveniência. Deve ser aprovada.
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Nº 39 – A
Ao art. 142
§ 2º –
Substitua-se a expressão "...distribuído o avulso ..."
por "... publicado o parecer ...".
Justificação
Com a publicação do parecer a Casa já fica
habilitada a discutir a matéria não havendo necessidade de
esperar mais um dia ou dois para entrar ela em discussão.
Sala das Sessões 21 de novembro de 1947. –Dário
Cardoso.
PARECER
Pelos mesmos motivos da rejeição da emenda nº
37, a Comissão opina contrariamente á emenda.
Nº 40 – A
Art. 143
Suprimam-se as palavras "... da distribuição do
avulso com o ..."
Justificação
Desde que esteja publicado o parecer pode ser
aberta a discussão. Não há necessidade de guardar a
distribuição do avulso, o qual, em regra os Srs. Senadores
só recebem na sessão em que a matéria está em ordem do
dia.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1947. – Dario
Cardoso.
PARECER

se verificar inexatidão material, lapso ou erro
manifesto
do
texto,
a
Mesa
procederá
à
respectiva correção, da qual dará conhecimento
ao plenário, fazendo a devida comunicação à
Câmara dos Deputados, se já lhe houver
enviado o autógrafo, ou ao Presidente da
República, se já tiver o projeto subido à sanção. Não
havendo impugnação, considerar-se-á aceita a
correção, em caso contrário, caberá decisão ao
plenário.
§ 6º. Quando a inexatidão, lapso ou erro
manifesto do texto se verificar no autografo de
proposição enviada, pela Câmara dos Deputados, a
Mesa devolverá àquela Câmara, para correção, do que
dará comunicação ao plenário.
Nº 42 – A
Art. Terminando, com a votação do texto
definitivo o pronunciamento do Senado sobre
qualquer proposição, será ele encaminhado, em
autógrafo, à sanção do Sr. Presidente da
República ou à Câmara dos Deputados conforme seja o
caso.
§ 1º. Os autógrafos serão assinados pelo
Presidente ou seu substituto em exercício e por dois
secretários.
§ 2º. Os autógrafos de emendas do Senado a
projetos da Câmara serão apenas do texto definitivo
dessas emendas.
§ 3º. Os autógrafos procedentes da Câmara dos
Deputados e as mensagens do Poder Executivo,
propondo projetos de leis, ficarão incorporados ao
arquivo do Senado.
Justificação

O projeto é omisso quanto aos autógrafos das
proposições aprovadas pelo Senado.
Reduzindo a normas regimentais o que já
Nº 41 – A
se faz na prática, a emenda, em seu parágrafo
3º,
fixa
orientação
que
visa
assegurar
o
Art. 148 – § 5º
arquivamento dos documentos que deram inicio à
Acrescentem-se as palavras "... quando no autógrafo ação legislativa do Senado em cada caso. – Dario
proveniente desta figurar o defeito ..." em seguida à Câmara Cardoso.
dos Deputados".
PARECER
Justificação
A Comissão aceita e emenda, com a supressão
Se a erro não veio da Câmara e não passou do do parágrafo 3º.
Senado não há motivo para comunicação à Câmara. – Ivo
d'Aquino.
Nº 43 – A
Prejudicada pela recusa das de ns. 37–A e 39–A.

PARECER

Ao art. 154.
§ 3º
A presente emenda a Comissão apresenta a
Acrescente-se, "... e por solicitação de autores
seguinte
diferentes..."
Subemenda
de

§
5º
–
Quando
qualquer
redação

após
final

Justificação
a
aprovação
Destina-se
a
emenda
a
deixar
de
projeto, claro que a repetição de pedido de adia-
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mento no mesmo turno é vedada não só aos autores dos
iniciais requerimentos como aos de outros Srs. Senadores, que
desejem repetir a iniciativa. – Ivo d'Aquino.
PARECER
Prejudicada pela emenda nº 47-A.
Nº 44 – A
Ao art. 154, letra b
Acrescentem-se, em seguida a "discutida" as palavras
"ou votada".
Justificação
Ao ser anunciada uma votação o Senado pode julgar
necessário, em face de razões supervenientes durante a
discussão ou após o encerramento desta, ouvir uma ou mais
Comissões, ou pedir esclarecimentos, antes de se pronunciar
sôbre a matéria, por meio de voto. Nesse caso, ganharia o
estudo da matéria, se, mesmo encerrada a discussão, fosse
possível adiar a votação, por prazo fixo e para fim expresso. Ao
ser trazida de nova a votação, a proposição viria com o novo
parecer ou os novos elementos informativos capazes de
elucidar o voto do plenário. – Filinto Müller.
PARECER
Prejudicada a emenda pela de número 47-A.
Nº 45 – A

PARECER
A emenda, pela sua justificação, deve ser
aprovada.
Nº 47 – A
Ao art. 154
Redija-se da seguinte maneira:
Art. 154. Os adiamentos só poderão ser feitos
por prazo fixo ou por motivo declarado e nos seguintes
casos:
a)
para
audiência
de
uma
ou
mais
Comissões;
b) para ser a matéria discutida ou votada
em
dia
determinado
ou
mediante
o
preenchimento
de
formalidade
estipulada
no
requerimento.
§ 1º O adiamento poderá ser da discussão
ou
de
votação,
devendo
ser
requerido
logo que seja anunciada a matéria, como
preliminar.
§ 2º Não havendo número para a votação
de um pedido de adiamento, ficará o mesmo
prejudicado, prosseguindo a discussão da matéria
principal.
§ 3º E' vedado mais de um pedido de adiamento
no mesmo turno, ainda que por motivo e autores
diferentes.
Justificação

A
prática
tem
mostrado
não
se
justificar a orientação que vem sendo seguida,
de
só
se
admitirem
adiamentos
na
fase
de
discussão.
Ainda
nos
últimos
dias,
a
propósito
do
Orçamento
do
Ministério da Guerra,
se viu a Casa na
necessidade
de
conceder
adiamento
de
Justificação
votação.
Trata-se de melhorar o texto, evitando-se dissonâncias.
Pode acontecer que, encerrada a discussão, o
– Ivo d'Aquino.
plenário sinta necessidade do pronunciamento
de mais uma Comissão, ou da obtenção de
PARECER
mais algum esclarecimento. Não se deve obrigar
o Senado a votar sem perfeito conhecimento de
A emenda dá melhor redação ao texto. Deve ser causa.
aprovada.
Por
outro
lado,
e
preferível
que
o
adiamento
seja
proposto
como
preliminar,
Nº 46 – A
ao ser anunciada a discussão ou a votação,
e
nunca
depois
de
iniciada
uma
ou
Ao art. 152 – Inclua-se, in fine:
outra, o que representaria parda de tempo
"...e quando se tratar das matérias compreendidas nas inútil.
letras a, b, d, e e do art. 113.
No mais , a emenda visou melhorar o texto. –
Henrique Novaes.
Justificação
PARECER
As matérias compreendidas nas alíneas a, b, d do art.
113 são de natureza urgente e poderiam sofrer delongas
A emenda em apreço regula os casos de
inconvenientes se não houvesse no Regimento exceção em adiantomento.
seu favor, no disposto no art. 152. – Ivo d'Aquino.
A Comissão aconselha a sua aprovação.
Art. 150.
Em vez de "dará por encerrada..." diga-se "declarará
encerrada" e em lugar de "declarar; a mesma adiada, diga-se"
“será a mesma adiada".
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N° 48 – A
Ao artigo 156.
§ 4º. A discussão de matéria declarada
urgente se encerrara após o parecer verbal da
Comissão ou das Comissões a que corresponder, a
qual versara, inclusive, sobre as emendas
apresentadas. Não será admitido adiamento de
discussão, salvo pelo espaço de uma hora para cada
Comissão, a fim de poder o relator auscultar o
pensamento dos respectivos membros. O tempo
desse adiamento será dededuzido do prazo
regimental da sessão.
Justificação
Não a razoável que a discussão urgente se
inicie com o parecer. Este, lògicamente, deve ser o
ato terminal da discussão. Por outro lado, a preciso
prover a hipótese de ser necessário ao relator
consultar, ainda que sumariamente, a malaria da
Comissão, para auscultar-Ihe o pensamento. — Ivo
d'Aquino.
PARECER

tário do requerimento de urgência solicitar seja
sobrestado o pronunciamento do plenário sabre êle,
cabendo ao Presidente o despacho da solicitação.
Justificação
A finalidade da urgência e a dispensa dos
interstícios e das formalidades regimentais, exceto
numero e Parecer, para que a matéria possa ter
rápido andamento.
O
Regimento,
ILEGÍVEL
que
os
requerimentos dessa natureza fiquem 48 horas sobre
a Mesa, quer que sôbre êles se detenha a
consideração da Casa, antes de proferir a voto.
Mas pode ocorrer que, esgotadas as 48 horas,
se verifique a conveniência de ultimar alguma
providencia ou obter algum nova elemento
indispensável ou necessário ao esclarecimento do
debate.
E, nesse caso, se for desde logo concedida a
urgência, o estudo da matéria pode sair prejudicada.
Por outro lado, retirar o requerimento importante
perda das 48 horas de interstício já vencidas. Não
haverá inconveniente ILEGÍVEL êsse se prolongue
um pouco mais, a pedido do próprio autor do
requerimento de urgência. –- Dário Cardoso.

A Comissão aceita a segunda parte da
emenda, com a seguinte redação:
PARECER
§ 5.° Será, entretanto, permitida a
interpretação da discussão, apenas pelo espaço de
Parecer contrário. A Comissão mantém o
uma hora, a fim de poder o relator auscultar o sistema do Projeto.
pensamento dos membros da respectiva Comissão.
N° 51 – A
N° 49 – A
Ao art. 156:
EMENDA N ° 49
Em vez de "... não importa em sessão
Ao art. 156
permanente...".
Acrescente o seguinte:
"§ 5°. A urgência concedida a uma matéria,
Justificação
acompanha-a até o final do seu curso."
A proposição em, depois de importa, neste
caso, fere os bons canônes do vernáculo. — Ivo
Justificação
d'Aquino.
Trata-se de deixar expressa no Regimento
uma orientação que vem sendo seguida em virtude
PARECER
da tradição. – Lúcio Corrêa.
Trata-se de emenda de redação merecedora
PARECER
de aprovação.
A Comissão opina pela manutenção do regime
atual. Parecer contrário.
N° 50 – A
Ao art. 156
Acrescente-se:
§ ... Finda as 48 horas a que se refere este
artigo, é licito ao signa-

N° 52 – A
Ao art. 157:
Acrescente-se depois de "problemas"
"de ordem publica ou calamidade pública e os
demais constantes das letras a, b, d, e, do parágrafo
único do art. 113..."
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Parlamentares referentes ao ano anterior, "ou a requerimento de um quinto dos membros do
constituídos pelos trabalhos – projetos, pareceres, Senado".
emendas, estudos, relatórios, sugestões, debates –
classificados segundo os assuntos a que se referirem.
N° 60 – A
Ao art. 63.
a) inclua-se, depois das palavras 2.g da
E' uma publicação interessante outrora levada a Const. Fed." o seguinte: os"vetos do prefeito do
efeito pelo Congresso, constituindo repositório de valor para Distrito Federal" ( art. 14, § § 4.g e 6°, da Lei n°
o estudo da obra legislativa do Parlamento Nacional.
217, de 15 de Janeiro de 1948).
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1947. – Dario
Ao art. 133.
Cardoso.
Inclua-se, depois das palavras – "as redações
finais" – o seguinte: "os vetos do prefeito do Distrito
PARECER
Federal"
Justificação

Aceita, com a seguinte.
Submenda

N° 61 – A
dias".

Ao art. 214. _ Onde se diz – "dentro de 30

Art. Os trabalhos do Senado – projetos, pareceres,
Diga-se: – dentro de 60 dias:
emendas, estudos, relatório, sugestões, debates – serão
Sala
das
Comissões,
em
27
de
classificados segundo o assunto a que se referem e Janeiro de 1948. – Mello Vianna, presideste. –
publicados em anais e documentos parlamentares.
João Villasbôas, relator. – Attilio Vivacqua. –
Plínio
Pompeu.
–
Adalberto
Ribeiro.
–
Nº 58 – A
Hamilton Nogueira. – Darío Cardoso. – Clodomir
Cardoso.
Em seguida ao art: 213.
Acrescente-se:
PARECER
A Mesa fará, publicar com regularidade os anais,
devendo os volumes ser distribuídos com o prazo máximo
N° 78 – de 1948
de três meses, a partir da terminado do mês a que se
referirem.
Da Comissão de Finanças sabre a proposição
Parágrafo único. Se não fôr possível, por n.° 306, de 1947.
dificuldades materiais observar-se essa regularidade na
publicação, poderá ser ela contratada com emprêsa
Relator: Senador Durval Cruz.
particular, mediante concorrência pública e previa
Em mensagem n.° 21, de 31 de outubro
aprovação do plenário.
de 1946, o Poder Executivo solicita ao
Congresso
Nacional
a
abertura
de
um
Justificação
credito especial de Cr$ 1.014.793,60 (um
milhão, quatorze mil, setecentos e noventa e
Com mais de um am de funcionamento o Senado três
cruzeiros
e
sessenta
centavos)
pelo
ainda não tem sequer publicado o primeiro volume dos seus Ministério da Fazenda, para o pagamento de
anais.
juros vencidos das apólices emitidas nos
Dada a sobrecarga de serviço com que Data a termos
do
Decreto-lei
numero
6.116,
Imprensa Nacional, a oportuno cogitar-se de entregar essa de 1943, e relativos ao período de 5 de
publicação a particulares que a possam fazer com novembro a 31 de dezembro de 1945.
regularidade.
De acordo com, o mencionado Decreto-lei, o
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1947. – Dario Ministério da Fazenda ficou autorizado a
Cardoso.
emitir apólices da Divida Publica Interna Federal,
do tipo "Diversas Emissões", ao portador, juros
PARECER
de 5 % ao ano, ate a importância de Cr$
131.033.000,00 (cento e trinta e um milhões e
A Comissão aceita apenas o parágrafo único, para trinta e três mil cruzeiros). Taís apólices
ser incluído no art. 108 do projeto.
deveriam
ocorrer
ao
pagamento
das
contribuições
devidas
pela
Unido
aos
Nº 59 – A
Institutos
de
Aposentadoria
e
Pensões,
segundo o que dispõe a legislação em
SUBEMENDA
vigor.
Como o Sr. Ministro da Fazenda somente
a emenda n. 110.
houvesse autorizado a emissão em data de 18 de
Acrescente-se in fine:
abril de 1945.
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determinando, por outro lado, que a contagem dos
respectivos juros se fizesse a partir da data do
registro das operações financeiras nos livros próprios
da Caixa de Amortização, o que só se deu em
novembro, não foi possível incluir no orçamento a
dotação correspondente, justificando-se, por essa.
forma, a medida a que a mensagem se refere.
Nessas condições, dou meu parecer favorável
ao credito especial solicitado, submetendo o assunto
ao exame desta Comissão.
Sala das Comissões, em 21 de janeiro de
1948. – Ismar de Goés, presidente. – Durval Cruz,
relator. – Alfredo Neves. – Mathias OIympio. –
Apolônio Sales. – Álvaro Adolpho. – José Américo, –
Alfredo Neves. – Andrade Ramos. – Salgado Filho.
PARECER
N,° 79, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição nº
299, de 1947.
Relator – Sr. Durval Cruz.
Em mensagem no 94, de 3 de dezembro de
1946, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso
Nacional um ante-projeto de lei referente abertura de
um credito especial de Cr$ 1.186.76130 (um milhão,
cento e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e
um cruzeiros a setenta centavos), destinado a fazer
face ao pagamento dos juros das apólices emitidas
los têrmos do Decreto-lei n.° 7.393 de 16 de março
de 1945.
De acôrdo com o citado Decreto-lei e Ministério
da Fazenda ficou autorizado a emitir apólices até a
quantia de Cr$ 263.955.735,40 (duzentos a sessenta
e três milhões, novecentos a cinqüenta a cinco mil,
setecentos e trinta e cinco cruzeiros e quarenta
centavos) para ocorrer ao pagamento das
contribuições relativas ao período de 38 – 41 a
devidas pela União aos diversos Institutos de
Aposentadoria e Pensões.
Na Comissão de Finanças e Orçamento da
Câmara dos Deputados o relator chama a atenção do
Congresso para atraso em que se acha o pagamento
de tais contribuições julgando, alias, acertadamente
que União caberia sanar de vez essa situação
irregular, responsável em na de parte pela
inoperância dos nossos serviços sociais de seguro a
previdência.

O assunto merece interesse especial e
deveria, através dos órgãos executivos competentes,
ter solução definitiva.
A mensagem do Senhor Presidente da
Republica não diz respeito ao problema em seu
aspecto mais importante, refere-se apenas ao credito
necessário para atender os juros de apólices
emitidas e registradas para pagamento dos diversos
Institutos de Aposentadoria e Pensões.
Não ha duvida quanto a conveniência da
aprovação da medida pleiteada na Mensagem do
Executivo.
E' este o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 26 de janeiro de
1948. – Ismar de Góes, presidente. – Durval Cruz,
relator. – Andrade Ramos. – Mathias OIympio.
– Apolônio Sales. – Álvaro Adolpho. –José Américo.
– Alfredo Neves. – Santos Neves. – Salgado Filho.
PARECER
N.° 80, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre a
proposição numero 285, de 1947.
Relator: Lucio Corrêa.
A proposição n.° 285 (Projeto de Lei n. 732-B,
de 1947), oriundo da Câmara dos Deputados, visa
autorizar o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
da Viação e Obras Publicas, o credito especial de
setenta milhões, quatrocentos mil, quinhentos e
cinqüenta e oito cruzeiros a sessenta centavos (Cr$
70.400.558,60), para pagamento a concessionária do
pôrto de Santos, nos têrmos do Decreto-lei numero
9.406, de 27 de junho de 1946. O credito a que se
refere esse projeto, será distribuído a Delegacia
Fiscal do Tesouro Nacional, no Estado de São Paulo.
O projeto resultou da mensagem n.° 107, do
Sr. Presidente da República, calcada na exposição
de motivos n° 397, do Sr. Ministro da Fazenda.
A exposição de motivos do Ministério da
Fazenda considera:
1 – Por fôrça do Decreto-Iei número 9.406, de
27 de junho de 1946, ficou estendida á
concessionária do perto de Santos a percepção do
produto do impôsto adicional de 10 % sôbre osdireitos de importação realmente devidos, arrendado
pela Alfândega de Santos, na conformidade do
Decreto n° 24.577, de 4 de julho de 1934.
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2 – Para atender à despesa com a execução
do Decreto-lei nº 9.406, citado, no período de junho a
dezembro de 1946, foi aberto ao Ministério da Viação
e Obras Públicas, pelo Decreto-lei nº 9.472, de 15 de
julho de 1946, o crédito especial de Cr$
24.000.000,00, que não foi, entretanto, suficiente, por
isso que o produto arrecadado no referido período
expressou-se em Cr$ 27.764.870,20.
3. Conforme esclarece a Contadoria Geral da
República (fls. 14 do proceso anexo), não consigna o
vigente orçamento dotação própria para fazer face à
entrega das importâncias que a Alfândega de Santos
arrecadar neste exercício, a titulo do impôsto de que
se trata, donde a necesidade da abertura de novo
crédito especial.
4. Estima aquela Contadoria em Cr$
66.635.68.40, o produto da arrecadação no atual
exercício
e,
assim,
expressa-se
em
Cr$
70.400.558,60 o crédito especial necessário, a saber:
EXERCÍCIO DE 1946
Para entrega complementar..........

3.764.870,20

EXERCÍCIO DE 1947
Para entrega em parcelas
mensais
na
base
da
arrecadação.................................

66.635.688,40
70.400.558,60

Essas as considerações da exposição de
motivos do Ministério da Fazenda, a que se reporta a
mensagem do Sr. Presidente da República.
A Comissão de Justiça da Câmara dos
Deputados, após acurado e atento exame da matéria,
adotou, por maioria de seus membros, o parecer
elaborado pelo Deputado Lameira Bittencourt, na
qualidade de relator, que assim conclue:
1º O ante-projeto, encaminhado pela
mensagem do Sr. Presidente da República, é
constitucional;
2º Só ao Judiciário cabe apreciar e decidir
sôbre a inconstitucionalidade do Decreto-lei nº 9.406,
de 27 de junho de 1946, e ao Senado Federal
suspender, no todo ou em parte, a execução dêsse
diploma legal;
3º Quanto à conveniência do crédito pedido,
inclusive a inclusão nêle de pagamento pertinente ao
exercício de 1946, sôbre êle melhor dirá, na forma
regimental, o órgão mais especializado ou seja a
Comissão de Finanças. (Diário do Congresso Nacional,

nº 116, de 20 de setembro de 1947, páginas 6.104 a
6.106).
Ateve-se a Comissão de Justiça da Câmara,
conclusivamente, ao que se vê, à constitucionalidade
do projeto, no que tange ao pedido e abertura de
crédito especial, pela mensagem presidencial.
Ao se referir à mensagem do Chefe da Nação,
acentuou o parecer citado:
“Esta objetiva, apenas, não há negar, como
resulta do seu texto, e ainda, e principalmente, da
exposição de motivos anexa e do ante-projeto que
encaminha à consideração da Câmara a abertura de
um crédito especial para suprimento de dotação não
incluída, por esquecimento ou inadvertência, no
orçamento do correspondente exercício.
Quanto a êsse crédito especial – a nosso ver a
única matéria sôbre, nesta oportunidade, devemos
opinar e deliberar, nada há, notóriamente, a arguir
contra a sua constitucionalidade.
Nem o fêz, vale destacar, mesmo em caráter
de dúvida ou incerteza, o preclaro relator da
Comissão de Finanças.
A S. Ex.ª, apenas interessa investigar a
legitimidade constitucional do Decreto-lei nº 9.406,
de 27 de junho de 1946. Sôbre êste diploma é que
incidem os louváveis zêlos e apreensões do brilhante
parlamentar.
Não constando a dotação em tela do
orçamento vigente e se fazendo ela necessária, a
única solução para o impasse, dentro mesmo da
sistemática de nosso Estatuto Supremo, estará,
necessàriamente, no pedido e abertura de um crédito
especial.
Orçamento é a conta da receita e da despesa
de entidade política (Estado-membro, Município),
feita, em quadras e verbas, para um período futuro,
de ordinário um ano.
O orçamento compreende as receitas e
despesas anuais e aquelas que, subordinadas a
períodos maiores, possam ser previstas para o
ano anterior. Nêle estão excluídos, por fôrça, os
impostos, taxas e mais rendas que lhe constituem
a parte propriamente financeira, as despesas que
o Estado fica autorizado a fazer e proventos e
despesas acidentais. (Apud. Pontes de Miranda
“Comentários à Constituição”. vol. 1 pgs. 544545).
Assim é, assim deve ser e normalmente
ocorre. Mas, quando a lei ânua, falível e imperfeita
como toda obra humana, incide em omissão,
por inadvertência, equívoco ou êrro, a própria
Constituição
autoriza
o
remédio
da
lei
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comum, com o recurso da abertura, mediante prévia
autorização do Legislativo, de crédito especial necessário.
E’ fórmula pacífica e incontroversa, trivial
mesma, consagrada por larga tradição parlamentar,
contra a qual nada há a reparar.
E’ o que pensamos e opinamos sôbre o
solicitado na mensagem presidencial “(Diário do
Congresso Nacional, número cit. pag. 6.105). Se
sòmente ao Judiciário, como entendeu a Comissão
de Justiça da Câmara, cabe apreciar e decidir, in
casu,
sôbre
qualquer
arguição
de
inconstitucionalidade do Decreto-lei nº 9.406, de 27
de junho de 1946, ressalvado, é claro, à Câmara
Federal o direito de iniciativa da sua revogação ou
derrogação, e ao Senado Federal suspender, no
todo ou em parte, a execução dêsse diploma legal,
ex-vi do art. 64 da Constituição Federal, não há
como fugir à evidência constitucional do pedido e
abertura de crédito especial formulado na mensagem
do Sr. Presidente da República.
A proposição nº 285 (Projeto de Lei nº 732-B)
de 1947, não apresenta, assim, qualquer eiva de
inconstitucionalidade, razão por que se nos afigura
deva ser submetida à apreciação do plenário, para
os fins regimentais.
Sala das Comissões, em 22 de dezembro de
1947. – Attilio Vivacqua, presidente. – Lúcio Corrêa,
relator. – Waldemar Pedrosa, – Ferreira de Souza,
com voto em separado. – Filinto Müller, de acôrdo
com o voto do Senador Ferreira de Souza.–
Vergniaud Wanderley. – Etelvino Lins, nos têrmos do
voto em separado do Senador Ferreira de Souza. –
Arthur Santos, com declaração de voto do Sr.
Senador Ferreira de Souza. – Olavo Oliveira.
DECLARAÇÃO DE VOTO DO SR. FERREIRA DE
SOUZA
Não tenho dúvida em subscrever o lógico
parecer do eminente Senador Lúcio Corrêa.
Realmente, o crédito pedido pelo Presidente da
República para pagamento à concessionários do
porto de Santos, no total de Cr$ ....70.400.558,60, é
perfeitamente legal, e se destina, ao pagamento de
uma dívida criada pelo Decreto-lei nº 9.406, de 27 de
junho de 1946. Determinou êste que o produto do
impôsto adicional de 10% sôbre os direitos
aduaneiros arrecadados pela Alfândega de santos
passa a constituir renda complementar da referida
emprêsa. E o têrmo aditivo do seu contrato, cujas

cláusulas foram concomitantemente aprovadas (art.
2º), estatui poder a mesma utilizar êsse importante
nas suas despesas normais até assegurar ao capital
uma remuneração mínima de dez por cento ao ano.
O que sobrar será levado a um fundo especial para
melhoramento do porto.
Trata-se, como se lê no parecer da Comissão
de Finanças, lavrado pelo Senador José Américo de
Almeida, de um tributo criado pelo dec. número
24.343, de 1934, substituindo englobadamente o
antigo adicional de 2% ouro, não cobrado em
Santos, e outras taxas. Com êle nunca teve quer ver
a Companhia Docas de Santos, que Jamais se
beneficiou com os 2% ouro. O desejo de resolver
pretensões justas dos operários, no sentido de obter
aumento de salários, levou o Presidente da
República e o seu probo Ministro da Viação, de
então, a concordar na incorporação de tal renda à da
própria Companhia, que alegava não estar em
condições de suportar as exigências dos seus
trabalhadores.
Até ai nada há que estranhar ou censurar.
Sem que as minhas palavras importem em pôr
em dúvida a probidade de quem quer que seja,
ponho reparo nas circunstâncias especiais de que o
casa se cerca. Compreendo e admito se tivesse
separado tal renda para melhoramento das
instalações portuárias de Santos, retirando-se ela do
Tesouro, a que o Decreto-lei nº 2.619, de 1940,
havia mandado incorporá-la. Compreendo e louvo o
seu manejo para fins de satisfação dos operários,
sem recorrer a aumento nas taxas cobrados.
Uma coisa, porém, me parece estranhável: –
é a sua utilização como renda da Companhia, é a
possibilidade para esta de contar com essa fonte,
até garantir um dividendo mínimo de 10% ao ano
sôbre o capital. Parece mesmo não se tratar do
capital social, senão do chamado capital
reconhecido.
Não me enfileiro entre os que querem deixar
as emprêsas de serviços públicos ao abandono,
numa política de “salve-se quem puder”. Estou
mesmo de acôrdo em que ao poder público cumpre
assegurar-lhes rentabilidade, pois só a remuneração
do capital atrai os particulares para essa forma de
colaboração com o Estado.
Embora se trate de expediente condenado
pela ciência de administração, justifico mesmo
as cláusulas de garantia de lucro mínimo.
Nunca chegaria, porém, a tão alta percentagem,
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sobretudo quando o empresário pelo tempo decorrido e
pelos gordos dividendos distribuídos, já cobriu muitas
vezes os recursos invertidos na sua em como é,
evidentemente, o caso da Companhia Docas de Santos.
Há empresas que exigem essa garantia,
sobretudo em meios pobres e que não atraem
prontamente os capitais, as de transportes, por
exemplo, Ainda assim, porém, trata-se de lucro
mínimo, ou seja, de uma percentagem apenas e
fracamente remuneradora do capital, que lhe
assegure a manifestação e uma rentabilidade mais
que moderna, uma espécie de juro correspondente às
menores taxas, no que entende com o Poder Público
que deve sôbre elas exercer uma fiscalização
particular, podendo mesmo censurar certas rubricas
de despesas. O mais, o grande rendimento, o lucro
correspondente às esperanças do empresário é o
êxito do empreendimento resulta da sua organização
e do acerto das previsões dos seus iniciadores. E'
preciso ter sempre em vista que o Estado já entrega
ao concessionário um campo seu, normalmente sob
monopólio e com clientela forçada.
E' possível mesmo admitia taxas um pouco
mais altas nos primeiros tempos da concessão, até
que, remunerado o capital pelo menor juro, o
excesso o compense seguramente. Aliás, essa
orientação deveria ser tomada, com as devidas
cautelas e de acôrdo com a situação dos mercados
financeiros, mesmo nos casos em que não haja
garantia de lucro mínimo. O serviço público –
concedido sob o monopólio em condições especiais,
com clientela segura e situação lucrativa, não pode
comportar
os
altos
lucros
das
empresas
rigorosamente privadas.
Esses princípios me parecem desrespeitados
pelo cit. Decreto-lei número 9.406, de 1946. A
incorporado do imposto em causa à renda
concessionária
de
um
dos
dois
maiores
portos do Brasil, por forma a lhe possibilitar
a ela um lucro mínimo de dez por cento
sobre o capital, é uma forma evidente de garantia de
lucro. E trata-se de um mínimo que chega
quasi a ser o máximo logicamente permissível numa
empresar de serviço público, com a segurança de
movimento da concessionária Companhia Docas de
Santos.
O dividendo de 10 % sobre grandes capitais em
empresas a acionistas é evidentemente uma
remuneração magnífica.
Se
a
isso
acrescentarmos
tratar-se
de
empresa
de
serviço
público,
não
sujeita
à
concorrência,
com
clientela
ga-

rantida, sem os riscos das organizações de finalidade
exclusivamente privada, então cresce a sua
importância. Pondo de lado os últimos tempos com a
embriaguês dos lucros extraordinários, poucas
empresas particulares de grande porte, sujeitas a todos
os riscos oferecem lisonjeiras condições de
rentabilidade.
Temos, destarte, a Companhia Docas de Santas,
livre de obter o lucro que puder, mas segura de receber
um mínimo de 10 %, que a União lhe garante com uma
parte da sua renda de impostos, ou seja, da renda
destinada às despesas gerais do País.
Não vale argüir a entrega da mesma
percentagem aos demais portos organizados e
explorados par entidades autárquicas. Pois aqui não se
trata de empresas particulares, não se visa a remunerar
capital privado, senão apenas a reforçar ou dar base
econômica a um serviço da própria União.
Certo, não é possível ao Senado qualquer
iniciativa neste particular, pois a matéria é financeira,
importando em entregar a uma empresa particular o
produto de um imposto transformando-o em renda
complementar sua. Só nos resta o direito de seus
membros e não tendo qualquer razão para duvidar dos
funcionários que opinarem a respeito, chamar a sua
atenção para o caso.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Olavo Oliveira.
Andrade Ramos.
Pereira Moacyr.
Santos Neves.
CIodomir Cardoso.
Cícero de Vasconcelos.
Roberto Simonsen.
Victorino Freire.
Pereira Pinto.
Bernardes Filho.
Ferreira de Souza.
Attílio Vivacqua.
Novaes Filho.
Vespasiano Martins (14).
Deixam de comparecer os Srs Senadores:
Augusto Meira. José Neiva.
Fernandes Távora.
Walter Franco.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Marcondes Falho.
Pedro Ludovico.
Flavio Guimarães.
Roberto Glasser (11).
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O SR PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Não há oradores inscritos. (Pausa)
Não havendo quem queira usar da palavra, passo
à
ORDEM DO DIA
E sem debate aprovada em discussão única e vai
à Comissão de Redação de Leis a seguinte
PROPOSIÇÃO
N.º 310 – 1947
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$
7.200,00 (sete mil e duzentos cruzeiros), para atender ao
pagamento de gratificação de magistério, relativa ao
período de 1 de Janeiro a 31 de dezembro de 1946,
conforme dispõe o Decreto-lei nº 2.895, de 21 de
dezembro de 1945, concedida a Roberto Gonçalves de
Sousa Brito, professor Catedrático (E. N. M. – B. B.),
padrão M, do Quadro Permanente do Ministério da
Educação e Saúde.
Art. 2º Está lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Discussão única da proposição nº 220, de 1947,
que altera a re-dação do art. 1º do Decreto-lei nº 8.946, de
26-1-46, e cria um parágrafo único no mesmo artigo. (Com
pareceres ns. 73 e 74, das Comissões de Educação e
Cultura e de Forças Armadas, o primeiro oferecendo
substitutivo e o segundo favorável ao mesmo).
O SR. PRESIDENTE: – Se não houver quem
peca a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
De acordo com o Regimento, vai ser votado em
primeiro lugar o substitutivo pela Comissão de
Educação e Cultura e que tem parecer favorável da
Comissão de Forças Armadas.
É aprovado o seguinte
SUBSTANTIVO
A proposição nº 220, de 1947
Art, 1º É criado o Departamento de Desportos do
Exército (D. D. E.), com sede na Capital Federal, e
diretamente subordinado ao Ministério da Guerra.
Art. 2º Cumpre ao Departamento planejar, dirigir,
coordenar e representar os desportos no Exército, na

conformidade das regras adotadas pelo Conselho
Nacional de Desportos.
Parágrafo único. A direção e organização do
desporto hípico passam ao Departamento, ficando como
seu órgão técnico consultivo, para êsse fim, a Diretoria
de Remonta e Veterinária do Exército.
Art. 3º O presidente do Departamento e
membro nato da Comissão Fiscal da Confederação
Brasileira de Hipismo, revogado o disposto no artigo
6º do Decreto-lei nº 8.946, de 26 de Janeiro de 1946,
quanto ao diretor da Diretoria de Remonta e
Veterinário do Exército.
Art. 4º São transferidos para o Departamento de
Desportos do Exército os créditos anuais atribuídos à
Diretoria de Remonta e Veterinária do Exército, para a
direção e organizações das competições hípicas,
desportivas.
Art. 5º O Poder Executivo baixará regulamento
para execução desta lei, a qual entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário".
Fica prejudicada a seguinte
PROPOSIÇÃO
Nº 220 – 1947
O Congresso Nacional decreta.
Art. 1º Passa a ter a seguinte re-dação o art. 1º,
do Decreto-lei número 8.946 de 26 de janeiro de 1946,
criando-se-lhe um parágrafo único:
"Art. 1º Competem ao Departamento de
Desportos do Exército, a direção da organização do
desporto hípico do Exército, e à Confederação Brasileira
de Hipismo, a direção e organização do desporto hípico
civil.
Parágrafo
único.
O
Departamento
de
Desportos
do
Exército
terá,
como
órgão
técnico consultivo? a Diretoria de Remonta e
Veterinária do Exército.
Art. 2º Está lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
1º discussão do projeto número 50, de 1947, que
torna obrigatória a mistura de farinha de arroz na
panificação em todo o território nacional e dá outras
providências (Com pareceres favoráveis números 59 e
60, das Comissões de Constituição e Justiça e de
Agricultura, Indústria e Comércio).
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – (pela
ordem)
–
Sr.
Presidente,
sobre
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esse projeto, peço licença a V. Ex.ª, para enviar à Mesa inclusive adicionais, o taquígrafo revisor do Senado
requerimento, solicitando audiência da Comissão de Federal, padrão O. Mario Pollo.
Finanças.
O SR. ALFREDO NEVES. (*): – Sr. Presidente,
Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte
ao anunciar V. Ex.ª a resolução da Mesa, que concede
aposentadoria ao taquígrafo revisor Mário Pollo, não
REQUERIMENTO
posso conter a emoção que experimento.
Conheço Mário Pollo desde 1909, portanto, há
Nº 17, de 1948
cerca de quarenta anos, quando, ambos ainda bem
Sr. Presidente
jovens acadêmicos, acorremos ainda ao Quartel
Requeiro a audiência da Comissão de Finanças General, com outros estudantes, para nos alistarmos
sobre o projeto nº 50, de 1948.
como voluntários especiais.
Sala das Sessões, em 28 de janeiro de 1948. –
Era Presidente da República o saudoso Afonso
Hamilton Nogueira.
Pena e Ministro da Guerra o grande soldado Marechal
O SR. PRESIDENTE: – O projeto nº 50, de 1947, Hermes da Fonseca.
vai á Comissão de Finanças, em virtude da deliberação
Os daquele tempo ainda se devem recordar do
do plenário sem debate aprovado em 1º discussão o que ocorreu quando o Marechal Hermes propós e
seguinte
demonstrou a conveniência da instituição do serviço
militas obrigatório. Uma corrente opinião insurgiu-se
PROJETO
contra a idéia e a mocidade dividiu-se.
Decretado o sorteio e iniciado o voluntariado
Nº 3 – 1948
especial numeroso grupo de acadêmicos das várias
Faculdades, de Direito, Medicina e Engenharia,
O Congresso Nacional resolve:
abrangendo mais de uma centena de rapazes, na
Art. 1º Os funcionários civis ou militares da União, malaria em plena juventude, compareceu ao Ministério
que reverterem à atividade em virtude da Lei nº 171, de da Guerra para alistar-se.
15 de dezembro de 1947, serão, em cada Ministério,
E tal foi o entusiasmo por esse movimento
classificados na ordem da respectiva antiguidade, em espontâneo da mocidade, que o Coronel Pedro Paulo,
quadros suplementares ou especiais.
coadjuvado pelos capitães Morais Sarmento e Sotero de
$ 1º As vagas que ocorrerem nos quadros Menezes, não se contendo, mandou formar o Batalhão,
suplementares ou especiais acima referidos, não serão organizado no momento, composto dos jovens recémpreenchidas.
aIistados ainda a paisana, e saiu em passeata pelas
§ 2º Os funcionários civis e militares, ruas da cidade. Ao passar pelas antigas Ruas Larga e
classificados nos referidos quadros suplementares, Avenida Central fomos recebidos com palmas e também
serão
promovidos,
por
antiguidade
e
por com manifestações de desagrado.
merecimento. Por antiguidade, logo que deva ter
Entre os componentes do batalhão, lembro-me
lugar a promoção, por êsse mesmo critério, do bem das figuras de Mário Pollo. Georgino Avelino,
funcionário da mesma categoria, que conte Salgado Filho, João Rui Barbosa, Maurício de Lacerda,
antiguidade imediatamente inferior à sua no quadro Paulo do Rio Branco e de dois descendentes do
ordinário; por merecimento, sempre que ocorra Conselheiro Afonso Pena, estudante de engenharia.
promoção por merecimento de funcionário da mesma Não recordo, de momento, o nome de inúmeros outros
categoria do quadro ordinário, preenchidos os rapazes que integravam o corpo de voluntários e que
requisitos legais a Estes exigidos. Nesse último caso, mais tarde encontrei na vida pública, servindo à Pátria
o funcionário do quadro suplementar ou especial com desvelo.
concorrerá com os funcionários do quadro efetivo,
Ao Senado, Sr. Presidente, veio ter Mário Pollo,
para o qual ficará transferido se, for promovido.
ingressando na taquigrafia onde, durante trinta e seis longos
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua anos, exerceu atividade constante, foi assídua eficiente.
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Discussão única do projeto de resolução nº 1, de __________________
1948 que aposenta com vencimentos integrais; (*) Não foi revisto pelo orador.
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Galgou naturalmente postos de sua carreira e,
hoje, que o Senado lhe dá o prêmio da aposentadoria,
não posso calar-me ao ver um servidor que se afasta, e
o faz podendo prestar em outras atividades, serviços
inestimáveis, como os que testemunhamos no corpo
taquigráfico desta Casa.
Quando, Senhor Presidente, da dissolução do
Congresso, Mário Pollo foi designado para trabalhar no
Supremo Tribunal Federal ali se houve de tal maneira
que atingiu a chefia do serviço.
Voltando a funcionar o Congresso e organizando
o Supremo Tribunal Federal seu serviço taquigráfico,
era natural que Mário Pollo permaneces-se ã testa
daquela seção, onde pelo menos teria melhores
vencimentos.
Entretanto, seus colegas da taquigrafia do Senado,
numa expressiva manifestação pelo companheiro,
pediram-lhe, em abaixo assinado, que voltasse a ocupar
seu lugar nesta Casa. Mário Pollo deixou a chefia do
Corpo Taquigráfico do Supremo Tribunal Federal voltou ao
nosso convívio e nos proporcionou novamente o prazer de
sua presença diária.
Lastimo, Sr. Presidente, que nesta hora não
tenha em meu poder o honroso oficio que o Presidente
do então Supremo Tribunal Federal, Ministro Edmundo
Lins, dirigiu ao precioso servidor desta Casa.
documento que o honra por todos os títulos e que ele
deve guardar no seu arquivo, como demonstração do
apreço daquela alta Côrte. Do mesmo modo deve
guardar, com carinho, o abaixo assinado dos colegas
que solicitaram sua volta ao Senado.
Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que
desejava pronunciar no momento da despedida ao
companheiro que parte, depois de 36 anos de valiosos
serviços não só ao Senado Federal como a várias
instituições do País. (Muito bem; muito bem. Palmas) .
O SR. IVO D'AQUINO (*): – Senhor Presidente,
quero fazer minhas as palavras proferidas pelo Senhor
Senador Alfredo Neves a respeito do Senhor Mário
Pollo, que depois de 36 anos de serviços prestados não
s6 ao Senado da República como ao Supremo Tribunal
Federal, acaba de receber o justo prêmio de seu labor
tão alta e nobremente demonstrado, através da longa
atividade profissional.

Como sabemos, o Senado assim como todos os
Corpos Legislativos, não vive apenas da atividade dos
representantes do povo para êle eleitos. Sua vida ativa
depende, sem dúvida e também, do esforço, da
inteligência e da dedicação dos funcionários que o
servem e lhe acompanham os trabalhos.
Acredito que não seria injustiça ressaltar sempre,
nesta Casa, os serviços da taquigrafia. Através da
dedicação e do esforço permanente dos seus
componentes, perpetua a palavra, e, mais que a
palavra, a ação dos que, neste recinto, representam os
mais elevados interesses públicos E entre os
taquigráficos do Senado vale acentuar a atuação que
teve pela proibidade, pela inteligência, pela cultura e
dedicação o Senhor Mário Pollo.
Assim, minha palavra nada mais faz do que
acompanhar, em todos os seus termos as que foram
proferidas há pouco pelo meu ilustre colega Senhor
Senador Alfredo Neves. (Multo bem; muito bem..
Palmas) .
O SR. HAMILTON NOGUEIRA (*): – Senhor
Presidente, o grande romancista inglês Joseph Conrad,
colocou na bica de um dos seus personagens, que se
referia a um companheiro, estas palavras: Ele era um
dos nossos"
Esta expressão – Era um dos nossos –
significava, para aquele homem, a aliança de uma
comunidade de pessoas, lutando pelos mesmos ideais,
vivendo o mesmo clima espiritual, experimentando as
mesmas angústias, nutrindo as mesmas esperanças e
passando pelos mesmos sofrimentos e decepções.
Posso dizer do companheiro que vai receber desta
Casa a justa recompensa dos que tiveram a vida
dedicada ao trabalho, o mesmo que o grande
romancista inglês: "Ele era um dos nossos".
Mário Pollo faz parte da vida interna do Senado;
pertence à nossa comunidade. Acredito que, neste
instante, já esteja sentindo a nostalgia designada pelo
romancista
com
as
significativas
palavras
"shadow line" a linha de sombra que atravessam
os que não são vemos, mas que também
não são moços. Conheceu o Senado durante
36 anos; o Senado de vultos eminentes, vindos até do
Império; o Senado que atravessou às fases de

__________________

__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

(*) Não foi revisto pelo orador.
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maior luta da vida política do Brasil. Deve ter vivido as
angústias, as aspirações, as alegrias e as tristezas de
todos os senadores que por aqui passaram.
É por isso que eu digo que "ele é um dos
nossos", como são nossos – disse o muito bem o nobre
Senador Ivo d'Aquino – todos que participam
intensamente da nossa vida parlamentar.
Ninguém, mais do que os taquígrafos, concorrem
para esta obra de arte que é o debate, sobretudo dos
que improvisam. O orador, vendo, depois, .seus
discursos escritos com tanta elegância, pergunta-se –
Será verdade que eu disse assim mesmo? – Porque os
taquígrafos neles colaboram com elegância, arte e
delicadeza.
Neste sentido, Mario Pollo é o grande artista, o
revisor que compõe admiravelmente a obra magnífica
do debate parlamentar.
Mas esse homem não era apenas um dos
nossos, desta Casa, onde por vezes divergimos, mas
onde estamos todos. unidos pelos laços humanos, e
pelo mesmo espírito de amor ao Brasil e ao regime
democrático. Mário Pollo é também um elemento de
valor fora do Senado, na vida carioca, na vida do
Brasil, porque, se foi o patriota quando o serviço
militar apelava para a juventude brasileira, foi também
grande patriota, como pioneiro da educação física no
Brasil.
O SR. FRANCISCO GALLOTI: – Muito bem.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Vem Mário
Pollo trabalhando intensamente, nesse setor, e não
somente na órbita nacional como na internacional,
através do seu grande clube, do qual tive a honra de
ser presidente, esse Fluminense que tanto se tem
dedicado à educação física e foi também
um dos incentivadores da educação artística de
nossa terra.
Como Senador carioca, desta cidade .que tanto
deve a Mário Pollo, quero deixar consignado o
mérito do companheiro, do homem que é
incontestavelmente
um
dos
nossos
e
deve
merecer
o
descanso
a
que
têm
direito

os que viveram trabalhando com dignidade. (Muito bem;
muito bem, Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Não havendo mais quem peça a palavra, declaroa encerrada.
Vai-se proceder à votação.
E aprovado, em discussão única. o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 1, de 1948
Artigo único. O Senado Federal, nos termos do
art. 40 da Constituição e do Regulamento em vigor de
sua Secretaria, resolve aposentar com vencimentos
integrais, inclusive adicionais, o Taquígrafo Revisor do
Senado Federal, padrão "O", Mário Pollo.
O SR. PRESIDENTE: – O. projeto de resolução
que acaba de,ser Aprovado vai à Comissão de Redação
de Leis.
Está esgotada a matéria da ardem do dia.
A Câmara dos Senhores Deputados aprovou o
pedido de nomeação de uma Comissão Mista de
Deputados e Senadores para realizar um inquérito nos
centros criadores de gado nos Estados de Goiás e Mato
Grosso e junto aos frigoríficos que distribuem carne à
população desta Capital e de São Paulo.
Designo para a mesma Comissão os Srs.
Senadores Alfredo Nascer, autor – do requerimento,
Filinto MüIler e Ismar de Góes.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
sessão, designando para a de amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA
2.ª discussão do projeto nº 8, de 1948, que dispõe
sobre a classificação dos funcionários civis ou militares
que revertem à atividade em virtude da Lei nº 171, de 15
de dezembro de 1947.
Levanta-se a sessão às 15 horas e 10 minutos.

Às 14 horas compareceram os Senhores
Senadores:
Álvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Álvaro Adolpho.
CIodomir Cardoso.
Mathias Olympia.
Joaquim Pires.
Plínio Pompeu.
Georgino Avelino.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Novaes Pilho.
Etelvino Lins.
Apolônio Sales.
Cícero de Vasconcelos.
Gomes Monteiro.
Ismar de Góes.
Pereira Moacyr.
Attílio Vivacqua.
Henrique de Novaes.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Alfredo Neves. Pereira Pinto.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Euclydes Vieira.
Roberto Simonsen.
Alfredo Nasser.
Filinto Mulher.
João Villasbôas.
Ivo d'Aquino.
Francisco GaIlotti.
Lúcio Correa.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho.
Azevedo Ribeiro.
Olavo Oliveira.
Camilo Mercio.
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 42
senhores senadores. Havendo número legal está aberta
sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.

O
SR.
4º
SECRETARIO
(servindo
de 2º): Procede-se à leitura da ata da sessão
anterior que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O SR. 2º SECRETÁRIO (servindo de 1º): Lê o
seguinte.
EXPEDIENTE
Mensagem:
Do Sr. Presidente da República, número 21, de
1948,
devolvendo
autógrafo
da
seguinte
resolução
legislativa,
já
sancionada,
que
isenta
de
impostos
e
taxas
aduaneiras
material importado pela Empresa Viação Aérea São
Paulo S. A., para a construção de um hangar. – Ao
Arquivo.
Memorial:
Do Sr. Carlos Ramos, oferecendo sugestões
sobre a Lei Eleitoral e que o interessado solicita
serem anexadas a anteriores representações
ns. 21 e 23, de 1947). – A Comissão de
Constituição e Justiça.
Telegramas:
Do Sr. José Boabaid, comunicando haver
assumido o Governo do Estado de Santa
Catarina,
na
qualidade
de
Presidente
da Assembléia, por haver seguido para esta
Capital o Sr. Governador Alerbal Ramos da
Silva. – Inteirado.
Do
Sr.
Leopoldo
Neves,
comunicando
haver
reassumido
o
exercício
do
cargo
de
Governador
do
Estado
do
Amazonas.
– Inteirado.
Do
Presidente
e
demais
membros
da
Assembléia
Legislativa
do
Estado
do
Pará,
comunicando
haver
sido
decretada
e promulgada resolução declarando extinto o mandato
do
Deputado
Henrique
Felipe
Santiago
e
respectivos suplentes, eleitos sob a legenda
do Partido Comunista do Brasil. – Inteirado.
Do
Presidente
do
Sindicato
dos
Empregados
em
Empresas
de
Seguros
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Privados e Capitalização, do Estado de São Paulo,
protestando
contra
a
modificação
feita
no
projeto de lei sobre o repouso semanal remunerado,
que exclui os mensalistas e quinzenalistas. –
Inteirado.
Da Câmara dos Vereadores de Rosário, Estado
do Rio Grande do Sul, solictando medidas de proteção
aos plantadores de arroz. – Inteirado.
Ofícios:
Do Diretor Geral da Secretaria do Senado
Federal, transmitindo ofício do Presidente do IPASE.
encaminhando instruções sobre os direitos decorrentes
da inscrição dos membros do Poder Legislativo como
contribuintes daquele Instituto. – Inteirado.
Do 19 Secretário da Câmara Municipal de
Montenegro, Rio Grande do Sul, comunicando haver a
mesma corporação aprovado moção de aplausos ao
Senado pelo seu voto ao projeto relativo á cassação de
mandatos. – Inteirado.
Do Prefeito Municipal de Ilha-bela. Estado de São
Paulo. comunicando haver tomado posse daquele
cargo. – Inteirado.
Do Presidente do Tribunal de Contas,
comunicando o registro e a distribuição, ao
Tesouro Nacional de créditos consignados ao Senado
na Iei nº 162, de 2 de dezembro próximo findo. –
Inteirado.
Do Sr. 1° Secretário da Câmara dos Deputados,
comunicando haver o Presidente daquela Casa
designado os Srs. Deputados Wellington Brandão,
Domingos Velasco e Vandini de Barros para integrarem
a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre as
causas da crise de abastecimento de carne no Rio e em
São Paulo. – Inteirado.
Do Sr. 1º Secretario da. Câmara dos Deputados.
encaminhando as seguintes proposições:
PROPOSIÇÃO
Nº 21, de 1948
(Projeto nº 1.170, de 1947, da Câmara dos
Deputados)
Autoriza a abertura, pelo Ministério da Justiça e
Negócios Interferes, do crédito especial de Cr$
1.141.289,00 para atender a despesas com a internação
de menores em estabelecimentos particulares.
O Congresso Nacional decreta: Art. 1º É o Poder
Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da

Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial de um
milhão, cento e quarenta e um mil, duzentos e oitenta e
nove cruzeiros (Cr$ 1.141.289,00) para atender ao
pagamento de despesas (Serviço e Encargos) com a
internação
de
menores
em
estabelecimentos
particulares, durante o ano de 1946.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário.
As Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
PROPOSIÇÃO
Nº 22, de 1948
Substitutivo, apresentado pela Câmara dos
Deputados, ao projeto nº 1 de 1946.
Modifica a competência do Tribunal do Júri, e da
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A organização do Tribunal do Júri, e,
igualmente o processo dos crimes da sua competência
continuam a ser regidos pelo Código de Processo Penal,
com as modificações decorrentes do disposto no art. 141,
§ 28, da Constituição e constantes da presente lei.
Art. 2º O § 1º do art. 74, do Código de Processo
Penal é substituído pelo seguinte:
"§ 1º Compete ao Tribunal do Júri o julgamento
dos crimes previstos nos arts. 121, § 1º, 121, § 2º, 122,
parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código
Penal, costumados ou tentados".
Art. 3º O art. 78 do Código de Processo Penal
passa a ser o seguinte:
Art. 78. Na determinação da competência, por
conexão ou contingência, serão observadas as
seguintes regras:
I – no concurso entre a competência do Júri e a
de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a
competência do Júri:
II – no concurso de jurisdição da, mesma
categoria;
a) – preponderará a do lugar da Infração à qual
têm cominada a pena mais grave;
b) – prevalecerá a do lugar em que houver
ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas
penas forem de igual gravidade;
c)
–
firmar-se-á
a
competência
pela
prevenção,
nos
outros
casos;
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III – no concurso de jurisdição de diversas
categorias predominará a de maior graduação;
IV – no concurso entre a jurisdição comum e a
especial, prevalecerá esta".
Art. 4º – O artigo 466 do Código de Processo
Penal terá a seguinte redação:
"Art. 466 – Feito e assinado o interrogatório, o
presidente, sem manifestar sua opinião sobre o mérito
de acusação ou da defesa fará o relatório do processo e
exporá o fato, as provas e as conclusões das partes.
§ 1º – Depois do relatório, o escrivão lerá,
mediante ordem do presidente, as pegas do processo,
cuja leitura for requerida pelas partes ou por qualquer
jurado.
§ 2º – Onde for possível, o presidente mandará
distribuir aos Jurados cópias dactilografadas ou
impressas, da pronúncia, do libelo e da contrariedade,
além de outras peças que considerar úteis para o
julgamento da causa".
Art. 5º – O parágrafo único do art. 484 do Código
de Processo Penal passa a ser o seguinte:
"Parágrafo único – Serão formulados quesitos
relativamente
às
circunstâncias
agravantes
e
atenuantes, previstas nos arts. 44, 45 e 48 do Código
Penal, observado o seguinte:
I – para cada circunstância agravante, articulada
no libelo, o juiz formulará um quesito:
II – se resultar os debates o conhecimento da
existência de alguma circunstância agravante não
articulada no libelo, o juiz a requerimento do acusador
formulará o quesito a ela relativo.
III – O Juiz formulará sempre um quesito sobre a
existência de circunstâncias atenuantes tenham ou não
sido articuladas ou alegadas;
IV – se o Júri afirmar a existência de
circunstâncias atenuantes, o juiz o questionará a
respeito das que lhe parecerem aplicáveis ao caso,
fazendo
escrever
os
quesitos
respondidos
afirmativamente, com as respectivas respostas".
Art. 6º – O art. 492 do Código de Processo Penal
é substituído pelo seguinte, conservados os seus dois
parágrafos:

"Art. 492 – Em seguida, o juiz lavrará a sentença
com observância do seguinte:
I – no caso de condenação, terá em vista as
circunstâncias agravantes ou atenuantes, reconhecidas
pelo Júri, e atenderá quanto ao mais, ao disposto nos
ns. II a VI do art. 387;
II – no caso de absolvição:
a) – mandará por o réu em liberdade, se
afiançável o crime, ou, desde que tenha ocorrido a
hipótese prevista no artigo 318, ainda que inafiançável;
b) ordenará a cessação das interdições de diretos
que tiverem sido provisoriamente impostas;
c) – aplicará medida de segurança, se cabível".
Art. 7º – E acrescentado ao artigo 564 do Código
de Processo Penal este parágrafo:
"Parágrafo único – Ocorrerá ainda a nulidade, por
deficiência dos quesitos ou das suas respostas, à
contradição entre estas".
Art. 8º – O art. 593 do Código do Processo Penal
passa a ser o seguinte:
"Art. 593 – Caberá apelação no prazo de cinco
dias;
I – das sentenças definitivas de condenação ou
absolvição proferidas do juiz singular;
II – das decisões definitivas ou com força de
definitivas, proferidas por juiz singular, nos casos não
previstos no capítulo anterior:
III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:
a) – ocorrer nulidade posterior à pronúncia;
b) – for a sentença do juiz presidente contrária à
Iei expressa ou à decisão dos jurados;
c) – houver erro ou injustiça no tocante à
aplicação da pena ou da medida de segurança;
d) – for a decisão dos juradas manifestamente
contrária á prova dos autos.
§ 1º Se a sentença do juiz presidente for contrária
à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos
quesitos, o Tribunal ad quem fará a devida retificação.
§ 2º Interposta a apelação com fundamento no nº
III letra c, deste artigo, o Tribunal ad quem se lhe der
provimento, retificará a aplicação da pena da medida
de segurança.
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§ 3º Se a apelação se fundar no nº III, letra d,
São lidos e vão a imprimir os seguintes
dêste artigo, o Tribunal ad quem se convencer de pareceres:
que a decisão dos jurados é manifestamente
contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento
PARECER
para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite,
Nº 81, de 1948
porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação nem
recurso em sentido estrito, ainda que somente de
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
parte da decisão se recorra".
a Proposição nº 50, de 1947.
Art. 9º O art. 596 do Código de Processo
Relator: Waldemar Pedrosa
Penal é substituído pelo seguinte:
Para atender à Mensagem do Senhor
Presidente da República, de 19 de outubro de 1946,
"Art. 596. A apelação de sentença absolutória surgiu na Câmara dos Deputados, naquele ano, o
não impedirá que o réu seja pôsto imediatamente em Projeto,-de nº 246, dando nova redação à letra e das
liberdade, salvo nos processos por crime a que a lei isenções constantes da alínea I, aparelhos,
comine pena de reclusão, no máximo, por tempo máquinas e artefatos de metal Tabela A, do Decretoigual ou superior a oito anos.
lei nº 7.404, de 1945.
§ 1º A apelação não suspenderá a
O referido Projeto recebeu da Comissão de
execução da medida de segurança aplicada Finanças daquela Casa do Congresso a seguinte
provisoriamente.
redação:
$ 2º A apelação de, sentença absolutória não
Art. 1º A letra e das isenções constantes da
terá efeito suspensivo, quando fôr unânime a decisão alínea I, Aparelhos, Máquinas e Artefatos de Metal.
dos jurados".
Tabela A, do Decreto-lei nº 7.404, de 22 de março de
1945, fica assim redigida:
Art. 10. O art. 474 do Código de Processo
e) os veículos de qualquer espécie chassis ou
Penal passa a ser o seguinte, conservados os seus carrosseria. Inclusive os elevadores; os arcos e
dois parágrafos:
cabos de aço para rodas, aparelho de choque e
tração, engate eixo, roda de ferro fundido coquilhado
"Art. 474. O tempo destinado à acusação e à para vagões de estrada de ferro, cilindros para freios,
defesa será de três horas para cada uma, e de uma sapatas de freios, assim como qualquer peça de aço
hora, para a réplica, e, outro tanto, para tréplica".
ou ferro empregada exclusivamente em locomotivas,
tênderes, vagões ou carros para estrada de efrro.
Art. 11. Esta lei entrará em vigor no Distrito
No plenário da outra Casa do Congresso, sob
Federal, três dias depois da sua publicação; dez dias o nº 105-A, do corrente ano, o Projeto que concretiza
nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas a Proposição nº 56, em apreciação, recebeu uma
Gerais; e vinte dias, nos demais Estados e nos emenda, que constitui o parágrafo único do art. 1º in
Territórios.
verbis:
Parágrafo único. O disposto no parágrafo
Nenhum procedimento fiscal será intentado
3º, do art. 593 do Código de Processo Penal, para cobrança do imposto suprimido em virtude
segundo a redação que lhe é dada pela desta lei.
presente lei, se aplica a todos os processos
Dos avulsos da. Câmara dos Deputados
pendentes de julgamento nos tribunais de Justiça, sôbre o Projeto em estudo, contendo a
qualquer que tenha sido a data da interposição das Mensagem do Sr. Presidente da República,
apelações.
acompanhada
da
Exposição
de
Motivos
Art. 12. Revogam-se os artigos 604 605 e 606, do Sr. Ministro da Fazenda, incluídos os pareceres
do Código de Processo Penal, assim como das
diversas
Comissões,
não
consta
o
quaisquer outras disposições que colidirem com a anteprojeto, e, como indispensável ao conhecimento
presente lei.
dêste órgão, solicitou-a ao 1º Secretário da
Publicado no D. C. N. de 30-1-48.
Câmara o Presidente desta Comissão e se encontra
À Comissão de Constituição e Justiça.
anexo por cópia autenticada, à Proposição
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Na respectiva Exposição de Motivas, o Sr.
Ministro da Fazenda justifica a conveniência de ser
dada isenção do impôsto de consumo para as peças
empregadas exclusivamente em locomotivas,
tênderes, vagões ou carros para estradas de ferro,
aros e cubos de aço para rodas, aparelhos de
choque e tração, engates, eixos, rodas de ferro
coquilhado, cilindros para freio e outras peças
destinadas exclusivamente aos veículos das vias
férreas.
O Sr. Ministro da Fazenda informa que "a
sistemática do impôsto de consumo revela a
tendência para o deferimento da isenção, tendo-a
previsto para todos os artefatos pesados ou
destinados ao transporte, à produção agrícola ou
industrial" e esclarece que a ausência dessa
indústria no território nacional, ou dada a natureza
incipiente da mesma, determinaram a omissão do
favor, ora pleiteado, e que só o Congresso Nacional
poderá corrigí-la".
O impôsto cuja isenção o Projeto adota é
apontado como econômico e injusto, porque:
a) recai sôbre material cujo maior consumidor
é o próprio Govêrno, visto que a quase totalidade
das estradas de ferro subvencionadas pelo erário
público;
b) entrava o reaparelhamento das vias
férrea;
c) estabelece diferença de tratamento entre o
produto nacional e o estrangeiro, em detrimento
daquele.
Tendo em vista as razões e motivos expostos,
e considerando que é da competência da União,
definida no artigo 15 da Lei Básica, o impôsto que se
isenta, é a Comissão de Constituição e Justiça de
parecer que seja aprovado o Projeto, com a
supressão do parágrafo único do art, 1º que não está
incluído no anteprojeto que acompanhou a
Mensagem do Sr. Presidente da República, nem
encontra razão plausível que o justifique, dado que a
isenção do imposto em referência, deverá existir a
datar da vigência da lei.
Para tanto, propõe a Comissão a, seguinte
emenda.
Ao art. 1º – Suprima-se o parágrafo único.
Sala das Comissões, em 13 de novembro de
1947.
–
Attílio
Vivacqua,
Presidente,
Waldemar.Pedrosa. Relator. – Lucio Corrêa. – Filinto
MulIer – Arthur Santos – Etelvino Lins – Ferreira de
Souza. – Aloysio de Castro.

PARECER
N.º 82, de 1948
Da Comissão de Finanças, sobre a proposição nº,
56, de.1947 –
Relator – ,Sr. Apolonio Sales.
Relato a proposição nº 56, de 1947, que se refere
ao projeto de nova redação à letra e das isenções de
imposto de consumo, constantes da alínea I, tabela A,
do decreto-lei nº 7.404, de 22 de março de 1945.
A origem do presente decreto, aprovado pela
Câmara, encontra-se no ante-projeto do Executivo, cuja
copia está anexa a êste processo.
O ante-projeto, por sue vez, teve seu começo na
representação feita aos Ministérios da Viação e
Fazenda, pela Confederação Nacional das Indústrias,
também apenas a este parecer. Nesta representação foi
demonstrado aos Srs. Ministros o tratamento desigual
que iriam sofrer os industriais brasileiros, em
comparação com os de outros países, devido à
"redação. defeituosa" da lei que se pretendia fôsse
modificada. (Ofícios ns. 779 e 780 de 8 de outubro de
1946).
Com efeito. Os memoriais da Confederação
mostraram perfeitamente que a isenção do impôsto de
consumo, tal como se lia na lei, referindo-se
expressamente a .trecho "chassis", veículos de qualquer
espécie, deixava margem a uma interpretação restritiva
dos favores, facultando a cobrança do imposto para as
partes essenciais do "todo" livre de tributação.
Isto porque, contrariamente à tradição da lei do
impôsto de consumo do país, que indicava os objetos de
incidência do impôsto, deixando isentos os que não
fôssem assim expressamente apontados, o legislador
de 1945 preferira anotar os objetos isentados para que
se entendessem como tributados todos os que não
fôssem especificarem consignados como isentos.
Seguia-se daí que podia algum interpretador
literal da lei, admitir, por exemplo, que as rodas de um
chassi ficassem sujeitas ao tributo, embora o chassi
figurasse entre as cousas dos do ônus fiscal. Muito
embora, ainda, nem o chassi tivesse qualquer função
sem as rodas, nem estas sem êle.
Incipiente a indústria nacional, era explicável que
não se lançasse desde logo ao fabrico conjuntos
ilegível, mas sómente ao de partes, sôbre
as quais deveria recair a liberalidade da
tributação
destinada
àqueles.
De
ou-
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tro modo, o industrial estrangeiro, somente êle é
que acharia meios de se furtar à incidência
do impôsto, ficando em condições vantajosas
sôbre os nossos patrícios, nos nossos próprios
mercados.
Não
seria
difícil
para
o
Brasil
remeter conjuntos sempre completos, fabricados
em uma só firma, ou montados com o concurso
de
produtos
de
diversas
fábricas,
numa
especialização de atividades, muitas vêzes, mais
racional.
Tão impressionantes foram os argumentos da
Confederação da Indústria, demonstrando a
desigualdade de tratamento fiscal a que ficavam
expostas as nossas iniciativas, bem como a
conveniência de se proteger a indústria de material
ferroviário no Brasil, que o Exmo Sr. Ministro da
Viação, Coronel Edmundo Macedo Soares não se
furtara, no mesmo dia (8-10-46) enviar um oficio ao
seu colega Ministro da Fazenda, pugnando para que
fôsse atendida a solicitação.
Esclareço, aliás, aos senhores Senadores que
S. Ex.ª no comêço do seu ofício, cujo original está
apenso a este, refere-se expressamente ao pedido
de isenção de "peças destinadas a vagões ao seu
colega Ministro da Fazenda, pugnando para que
fôsse atendida a solicitação.
Esclarece, aliás, aos senhores senadores que
S. Ex.ª no começo do seu ofício, cujo original está
apenso a este, refere-se expressamente ao pedido
de isenção de "peças destinadas a vagões, tênderes
e locomotivas extendendo, portanto, o seu apôio a
tudo o que foi solicitado, não se contentou S. Ex.ª
com o simples envio do memorial recebido, em cópia
autenticada.
Apoiada, assim, a pretensão pela palavra do
Sr. Ministro da Viação e pelo parecer do órgão
técnico (Departamento Nacional de Estradas de
Ferro) ao ver do Ministro da Fazenda era plenamente
justificado o pedido da Confederação das Indústrias.
Aduz o Ministério argumentos próprios em
favor do que foi pleiteado, notando-se o item 8 da
exposição de motivos ao Senhor Presidente da
República, datada de 11 de outubro de 1946, no qual
o Exmo. Sr.Ministro demonstra que o impôsto sendo
notadamente indireto, incidiria sôbre o consumidor,
no caso, as estradas de ferro sem qualquer
vantagem para a Nação.
Tão de acordo estava o Ministério
da Fazenda que seu titular apresentou

como excusas da omissão observada na lei e que
ora se pretendia reparar, o fato de que, ao tempo da
promulgação (março de 1945), inexistia ou era de tal
forma incipiente a indústria que não ocorrer viesse
ser necessária semelhante providência.
A Câmara dos Exmos. Srs. Deputados, por sua
vez, através das comissões e do plenário, pronunciouse favoravelmente, ao anteprojeto, que afinal veio à
apreciação do Senado, com uma emenda aditiva.
Na Comissão de Justiça do Senado houve
pronunciamento em favor do projeto que foi
aprovado no referente ao artigo primeiro, em tudo
idêntico ao do anteprojeto do Executivo.
A Comissão de Justiça do Senado ficou em
desacôrdo sòmente com a emenda, vitoriosa nas
Comissões e no plenário da Câmara, que se lê como
parágrafo único ao artigo 1º do referido anteprojeto.
Esta emenda é a seguinte:
EMENDA
Redija-se o parágrafo único do artigo 1º, da
seguinte maneira:
"Parágrafo único – Nenhum procedimento
fiscal será intentado para cobrança do imposto
suprimido em virtude desta lei."
Quanto ao artigo 1º do presente projeto de lei,
tenho a aduzir que as razões que militam em seu
favor são meridianamente claras.
Não seria justo que a indústria nacional em
relação a de outros países fosse colocada em
condições desvantajosas perante o nosso próprio
mercado.
Não seria ainda de forma alguma racional, que
procurasse o Estado auferir vantagens de um impôsto
pago pelo consumidor, quando êste é praticamente o
próprio Estado, sabendo-se que dêle são as maiores
estradas de ferro do Brasil e a êle estão grandemente
ligadas as que lhe não pertencem.
Como se poderia atender à política imperiosa
de proteção às estradas de ferro do Brasil que, no
dizer do nobre deputado Alde Sampaio, estão com
sua "aparelhagem arcaica, como 30% do material de
tração considerado ferro velho e cerca de 30% fora
do limite econômico do emprego", se sôbre elas se
fizessem incidir impostos como o em estudo? E isto
sòmente por falta de clareza de uma lei cujos
propósitos não poderiam ser contrários a esta sã
política, a que se votou o Govêrno com os aplausos
da Nação.
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E' de notar que até a data da lei que se
pretende corrigir, 1945, os artefatos de material de
emprêgo exclusivo em estradas de ferro eram
isentos de impôsto de consumo.
Não é de admitir que o legislador quisesse
involuir na sua política de fomento à expansão
ferroviária, sendo antes de acreditar, como disse o
Sr. Ministro da Fazenda, que lhe tivesse apenas
escapado a necessidade de ser mais explícito na
feitura da lei. (Vide Decreto-lei nº 729, de 24 de
setembro de 1938).
Na própria Lei nº 7.404, de 1945, alínea I da
Tabela anexa, se surpreende a intenção de excluirse, do ônus, o material destinado a estradas de ferro,
notando-se que os "tubos de qualquer espécie e
suas conexões a trilhos, são isentos". E mais adiante
gozam dos mesmos favores "máquinas operatrizes e
aparelhos destinados à produção industrial agrícola e
pecuária" veículos de qualquer espécie, chassis,
carrocerias".
Opino, portanto, favoravelmente ao projeto em
estudo, no seu artigo 1º, que logrou também parecer
favorável da douta Comissão de Justiça do Senado.
Quanto ao parágrafo único – emenda aditiva
da Câmara ao projeto do Executivo, sôbre esta
opinou contrariamente a Comissão de Justiça do
Senado, como ficou dito acima.
Duas são as razões aduzidas pela douta
Comissão de Justiça do Senado para a supressão do
parágrafo único, do artigo 1º do projeto de lei em
estudo.
A primeira porque "não está incluída" no
anteprojeto de lei que acompanhou a mensagem do
Senhor Presidente da República.
A segunda, porque "não encontra razão
plausível que o justifique dado que a isenção do
imposto em referência deverá existir a datar da
vigência da lei".
Efetivamente não consta do ante-projeto do
Executivo o parágrafo único que resguarda a
indústria nacional de possíveis vexames fiscais
durante um período em que se pretendia modificar
uma lei que desse a verdadeira expressão ao
pensamento do legislador.
Encontra-se, entretanto, na mensagem do Sr.
Ministro
da
Fazenda,
claramente
exposto
o pensamento de S. Ex.ª que solicita do
Senhor Presidente seja permitindo aos compra-

dores a retirada dos materiais em foco, sem o
ônus do referido impôsto, mediante têrmo
de responsabilidade com fiança idônea (item 9)
pelo qual ficasse de pé o compromisso do
pagamento do imposto caso o Congresso decidisse
contràriamente.
Esta exposição de motivos foi bem
acolhida pelo Senhor Presidente da República
que a enviou anexa ao anteprojeto de lei, à Câmara
dos Senhores Deputados. Foi em vista dos têrmos
desta exposição de motivos, que o Sr. Deputado
Cirilo Junior propôs a emenda em estudo, cujos
dizeres tinham escapado na feitura do citado
anteprojeto.
Implicitamente a sugestão poderia ser
considerada como vinda do Executivo, muito embora
não constasse literalmente do anteprojeto, mas só de
exposição de motivos que o acompanhou.
Não se deveria interpretar, ao meu ver,
a omissão no anteprojeto, como uma desaprovação
do Exmo. Senhor Presidente da República ao
que lhe sugeriu o seu Ministro da Fazenda. Se assim
fôsse, S. Ex.ª não remeteria à Câmara
como justificativa do anteprojeto a mensagem
do Ministro da Fazenda, mas uma própria em que
se pronunciaria restritivamente ao que lhe fôra
proposto.
A explicação para o fato de ter faltado o
assentimento explícito na redação do anteprojeto,
encontrar-se-ia nos possíveis enganos da rotina
diária, ou na posição que fôsse rápido o andamento
do processo legislativo.
É de notar que a emenda proposta pelo ilustre
líder da maioria é de todo igual ao artigo 2º do
Decreto-lei nº 9.219 de 2 de maio, assinado pelo
Exmo. Sr. Presidente da República, para regular
caso idêntico no tocante à incidência do impôsto de
consumo sôbre produtos farmacêuticos e inseticidas
para uso doméstico.
Este caso figurou na lei de 1938, tendo
escapado por igual motivo do legislativo de 1945.
Isto reforça o pressuposto da concordância da
emenda com os propósitos do Executivo.
Quanto a possíveis inconvenientes de
ordem legal à apresentação da emenda,
foram
examinados
exaustivamente
pela
douta Comissão de Justiça da Câmara dos
Senhores Deputados, em cujo parecer, assina-
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do por ilustres juristas, se pode ler a seguinte
frase: "Evidentemente, etc a nós por fôrça do artigo
48, do regimento cabe, apenas, versarmos sôbre o
seu aspecto legal e constitucional. E sob tal feição
nada há, notòriamente, a arguir. Tanto o projeto
como a emenda já aprovada, como, aliás, a
rejeitada, em nada ferem à letra ou o espírito da
Constituição".
A opinião de tão acatados juristas seria
pelo menos um motivo para que se demonstrasse
ser admissível dúvida quanto a existência
de impedimento legal à emenda, conforme argue
a não menos ilustre Comissão de Justiça do
senado.
A segunda razão em contrário à emenda Cirilo
Júnior aduzida pela douta Comissão de Justiça do
Senado, é não encontrar ela "razão pláuzivel que o
justifique, devendo existir a isenção da data da
vigência da lei". Razões plausíveis, a meu ver,
existem. Quando não outras, pelo menos aquelas
que obstassem uma punição injusta a quem não
fraudou o fisco, mas apenas solicitou e aguardou do
Executivo medidas que tardaram a ser postas em
prática.
Razão plausível pode ser considerado
o imperativo de tratamento à Indústria do Brasil
igual ao que se dispensa a de outros países,
que para aqui remetem produtos industriais
idênticos.
Com efeito. Durante todo o período em
que ficou dependente da decisão do Congresso
a nova redação da letra e da alínea I da lei de
Impõsto de Consumo, entraram pelos nossos portos
materiais semelhantes sob a proteção de leis de
isenção, nos moldes da pleiteada pelo Sr. Ministro da
Fazenda.
Em anexo apresento uma relação de 11
decretos com a citação do Diário Oficial onde foram
publicados.
Não me pareceria justo que se privasse a
Indústria nacional durante tão dilatado prazo de
isenções quando, em igual período, foram elas
concedidas à indústria estrangeira.
Nem mesmo se poderia arguir de
inconveniente a retroatividade da lei, que iria gerar a
obrigação de restituir-se do impôsto pago.
Êste
inconveniente
não
seria
a
tomar
em
consideração
porque
a
ju-

risprudência adotada é de que o impôsto de
consumo de tal modo se incorpora ao preço, que não
admite qualquer restituição.
Veja-se o despacho da D. G., nos processos
204.477 e 204.478 de 1945, aprovando o parecer da
D. R. I. – Diário Oficial de 28 de setembro de 1946.
(Idem da D. R. I. nos processos 266.482-46;
273.378-46; 266.483 de 1946: 270.575-56; 267.57446; 270.570 de 1946).
Mas ainda que fôsse possível discutir-se sôbre
a restituição, a emenda que sugiro em separado
prevê que sómente se beneficiam dêste parágrafo os
fabricantes que não cobraram o referido impôsto.
Ainda é de tomar em conta que, em se
tratando de assunto de direito público, a
retroatividade é admitida pelos mestres conforme se
acentua no parecer do Exmo. Sr. Ministro Saboia
Lima, a propósito da retroatividade de projeto Ivo d'
Aquino, quando sua Ex.ª, assim, se expressa: – "Mas
ainda que fôsse possível falar de retroatividade
teríamos ainda assim, de considerar a lição dos
Mestres distinguindo entre as leis de direito privado e
as de direito público, as primeiras via de regra, não
retroativas o que não acontece com as segundas".
(Correio da Manhã do dia 9 de janeiro).
Pelo exposto e por querer contribuir para o
afastamento
de
quaisquer
óbices
ao
desenvolvimento do nosso arruinado parque
ferroviário, que não pode por motivos de segurança
nacional, ficar dependente até de peças para
reparos, da indústria alienígena, sou de parecer que
se aprove o projeto de lei tal como veio da Câmara
dos Srs. Deputados, com a seguinte
EMENDA
Redija-se o parágrafo único do artigo 1º da
seguinte maneira:
"Parágrafo único – Nenhum procedimento fiscal
será intentado para cobrança do impôsto suprimido
em virtude desta lei, desde que o impôsto não tenha
sido cobrado pelo fabricante a partir da vigência do
Decreto nº 7.404, de 22 de março de 1945."
Sala das Comissões, em 28 de janeiro de
1948. – Ismar de Góes, Presidente. – Apolonio
Sales, Relator. – Durval Cruz. – Andrade Ramos. –
Salgado Filho. – Santos Neves. – Alfredo Neves. –
José Americo. – Alvaro Adolpho.
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MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER
Senhores
Deputados:

Membros

da

Câmara

dos

1. Na anexa Exposição de Motivos nº 1.931,
de 11 do corrente mês, o Ministro de Estado dos
Negócios da Fazenda justifica a conveniência de ser
dada isenção do impôsto de consumo para as peças
empregadas exclusivamente em locomotivas,
tendêres, vagões ou carros para estradas de ferro.
2. Êsse objetivo está consubstanciado no
anteprojeto que tenho a honra de submeter à
consideração do Poder Legislativo.
Rio de Janeiro, 19 de outubro da 1946. –
EURICO DUTRA.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Excelentíssimo Sr. Presidente da República:
1. A Sociedade Técnica de Fundições Gerais
S. A. – "Sofunge", firma industrial com sede em São
Paulo, e fabricante de material ferroviário, dirigiu-se
ao Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas,
solicitando sua interferência junto a êste Ministério,
no sentido de serem declaradas isentas do impôsto
de consumo as rodas de ferro fundido "coquilhado" e
de cilindros para vagões de estrada de ferro, objeto
de sua atividade de indústria.
2. A Confederação Nacional da Indústria, em
bem estudado memorial dirigido a este Ministério,
concluiu com o seguinte pedido:
"Considerando todos êsses ponderosos e
justíssimos motivos, respeitosamente solicitam de
Vossa
Excelência
seja
encaminhado
ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República um
pedido, a fim de que seja baixado ato permitindo que
os fabricantes de tais peças, devidamente
reconhecidos pelo Senhor Diretor do Departamento
Nacional de Estrada de Ferro, dêm saída aos
mesmos produtos sem pagamento do impôsto,
mediante assinatura do têrmo de responsabilidade
perante a repartição arrecadadora de sua jurisdição,
até que seja aprovado ou recusado o projeto de lei
que, a respeito, esta Confederação apresentará a
êsse Ministério, para ser encaminhado ao Poder
Legislativo."

3. A mesma entidade apresentou memorial Sr.
Ministro da Viação, no sentido de ser obtida a
isenção do impôsto de consumo e que mereceu
deste titular, ao fazer o seu encaminhamento a êste
Ministério as seguintes ponderações:
"A Confederação Nacional da Indústria, em
ofício que me dirigiu e do qual junto cópia, para
conhecimento de V. Ex.ª,solicitou minha intervenção
junto ao Ministério da Fazenda, no sentido de apoiar
a pretensão de industriais brasileiros, fabricantes de
material ferroviário, que desejam isenção do impôsto
de consumo para as peças designadas a vagões,
tênderes e locomotivas.
Atendendo, com maior prazer, à solicitação,
pois êste Ministério reconhece quão útil será auxiliar,
neste caso, a incipiente indústria nacional que
procura firmar-se e expandir-se. Demais, qualquer
medida que vise restringir os ônus que pesam sôbre
as indústrias relacionadas com os serviços de
transportes
ferroviários
acarretará,
por
conseqüência, o menor custo de material fabricado,
beneficiando, dessa forma, o Govêrno, que é o seu
maior comprador."
4. Estudando o assunto sob o ponto de vista
da legislação tributária, estão aqueles artefatos
alcançados pela incidência do impôsto de consumo,
não lhes sendo aplicáveis quaisquer das isenções
vigentes.
5. Entretanto, não são para desprezar-se
as razões de ordem econômica que militam em
favor das franquias que devem ser atribuídas
aos
produtos
das
indústrias
de
material
pesado, mormente destinados à renovação dos
transportes em geral e em particular do nosso
parque ferroviário.
6. A sistemática do impôsto de consumo
revela a tendência para o deferimento da isenção,
tendo-a previsto para todos os artefatos pesados ou
destinados ao transporte ou à produção agrícola ou
industrial.
7. A ausência dessa indústria no território
nacional, ou dada a natureza incipiente da mesma,
determinaram a omissão do favor ora pleiteado e só
o Congresso Nacional poderá corrigí-la.
8. Também não deverá fugir às considerações
que vêm sendo expendidas, a circunstância de que o
impôsto de consumo, alcançando o comprador dos
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artefatos, virá agravar o consumidor, concorrendo
para
o
encarecimento
da
fabricação
de
carros, vagões, etc e do recondicionamento dos
existentes.
9. Submetendo o assunto à apreciação de
Vossa Excelência, tomo a liberdade de lembrar a
conveniência de ser concedida autorização para que
os fabricantes, ou importadores, devidamente
reconhecidos pelo Departalhado" para vagões de
estrada de ferro, dêm saída das fábricas, ou
desembaracem nas Alfândegas, sem o pagamento
do impôsto de consumo aos aros e cubos de aço
para rodas, aparelhos de choque e tração, engates,
eixos, rodas de ferro fundido "coquilhado" para
vagões de estrada de ferro, cilindros para freios,
sapatas de freio assim como qualquer peça de aço
ou ferro, empregada exclusivamente em locomotivas,
tênderes, vagões ou carros para estradas de ferro,
mediante assinatura de têrmo de responsabilidade
com fiança idônea, no qual haja compromisso formal
de recolhimento imediato do impôsto de consumo,
devido sôbre as peças vendidas, ou despachadas,
caso o Congresso Nacional não venha a conceder o
favor.
10. Para garantia da Fazenda Nacional, os
fabricantes continuariam obrigados ao cumprimento
de tôdas as formalidades fiscais, como se os
artefatos estivessem sendo vendidos com o
pagamento do tributo.
11. Aceita que seja por Vossa Excelência a
sugestão dos interessados, no sentido de lhes ser
concedida a faculdade da assinatura do têrmo de
responsabilidade, sugiro data venia a conveniência
de ser enviada mensagem ao Poder Legislativo,
submetendo lhe o pedido de isenção do impôsto de
consumo, para o que faço juntar anteprojeto de lei.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos do meu mais
profundo respeito.
Em 11 de outubro de 1946. – Gastão Vidigal.
Diário Oficial da União de 4-5-46:
DECRETO-LEI Nº 9.219 – DE 2 DE MAIO DE
1946
Dispõe sôbre tributação de inseticidas.
O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 180 da
Constituição, decreta:
Art. 1º Na incidência do impôsto do
consumo
nos
"Produtos
Farmacêuticos
e
Medicinais",
prevista
na
alínea

XIII, Tabela A, do Decreto-lei número 7.404, de
22 de março de 1945, acrescente-se depois da
palavra "inseticidas", o seguinte: "para uso
doméstico".
Art.
2º
Nenhum
procedimento
fiscal
continuará ou será intentado para a cobrança
do impôsto abolido em virtude do presente decretolei.
Art. 3º Este Decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1946, 125º da
Independência e 55 da República. – Eurico G.
DUTRA. – Gastão Vidigal.
Diário Oficial da União de 28-9-46:
Despacho da D.G., nos processos 204.477 e
204.478, de 1945, aprovando parecer da D.R.I.
em que é interessada a Indústria Química Duperial
S.A.
Nego assim, concordando com a D.R.I.
provimento ao recurso, atendendo, mais, a
que é uniforme a jurisprudência do Ministério da
Fazenda, no sentido de que não se restitui impôsto
indireto, dada sua incorporação ao preço da
mercadoria
Diário Oficial da União de 31-1-47:
Usina Açucareira Passo S. A.– Recurso sôbre
restituição do impôsto, denegado em face do parecer
da Procuradoria Geral.
Concordo com o parecer da 1ª subdiretoria.
Tratando-se de impôsto de consumo,
restituição pretendida não encontra amparo legal.
O aludido tributo, indireto como é, incorporouse ao preço da mercadoria, desde o momento em
que esta foi desembaraçada nos armazéns
alfandegários.
Ante os motivos expostos, e não vendo razões
para ser modificada a doutrina vigente opino no
sentido de ser negado provimento ao recurso
voluntário de fls. 10-11.
À consideração superior.
Despacho da Diretoria das Rendas Internas
nos processos:
266.482-46 – 273.378-46 – 266.483-46 270.575-46 –
267.574-46 – 270.570-46
E' pacífica a doutrina no sentido de que o
impôsto de consumo indireto, como é, se incorpora
ao preço da mercadoria, desde o momento em que
esta
foi
desembaraçada
nos
armazéns
alfandegários.

– 108 –
2. Dentro desse critério, a restituição
pretendida não tem amparo legal.
E não vendo razões, no caso concreto para
propor a modificação dessa orientação, mesmo em
se tratando de aluguel, de filme oputo no sentido de
ser negado provimento ao recurso voluntário de fls
11.
À consideração superior.
Despacho da Diretoria das Rendas Internas no
processo número 11.917-46.
Decreto nº 21.243 – de 13-9-46.
(Publicado no Diário Oficial de 16 de Julho de
1946).
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras inclusive impôsto de
consumo para 54 volumes, contendo 72 freios
automáticos, pertences e acessórios destinados à
Estrada de Ferro Sorocabana, do Estado de São
Paulo.
Decreto nº 21.533 – da 30-7-46.
(Publicado no Diário Oficial de 1 de agôsto de
1946).
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras, inclusive impôsto de
consumo, para 568 volumes, contendo aros de aço
para vagões e locomotivas destinadas à Estrada de
Ferro Sorocabana, do Estado de São Paulo.
Decreto nº 21.580 – de 1-8-46.
(Publicado no Diário Oficial de 3 de agôsto de
1946).
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras, inclusive impôsto de
consumo, para 6.167 volumes contento panelinhas
para trilhos destinados à Estrada de Ferro
Sorocabana, do Estado de São Paulo.
Decreto nº 21.581 – de 1-8-46.
(Publicado no Diário Oficial de 3 de agôsto de
1946).
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas Aduaneiras, inclusive impôsto de
consumo, para 6.736 peças constituídas de cobre
em bruto, coado ou fundido, em lingotes para
confecção de cabos destinados à Estrada de Ferro
Sorocabana, do Estado de são Paulo.
Decreto nº 21.625 – de 13-8-46.
(Publicado no Diário Oficial de 15 de agôsto de
1946).
Concede
isenção
de
direitos
de
importação
e
demais
taxas
aduanei-

ras, inclusive impôsto de consumo, para 796
volumes, contendo aparelhos de mudança de via,
completos, destinados à Estrada de Ferro
Sorocabana, do Estado de São Paulo.
Decreto nº 21.700 – de 22-8-46.
(Publicado no Diário Oficial de 24 de agôsto de
1946).
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras, inclusive impôsto de
consumo, para 6.915 volumes, contendo tambores,
fardos e peças destinadas à Estrada de Ferro
Sorocabana no Estado de São Paulo.
Decreto nº 21.701 – de 22-8-46.
(Publicado, no Diário Oficial de 24 de agôsto
de 1946).
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxa, aduaneiras, inclusive impôsto de
consumo, para 71 volumes, contendo arruelas de
aço para trilhos, destinadas à Estrada de Ferro
Sorocabana no Estado de São Paulo.
Decreto nº 21.717 – de 28-8-46.
(Publicado no Diário Oficial de 30 de agôsto de
1946).
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras. inclusive impôsto de
consumo, a material destinado à Estrada de Ferro
Sorocabana.
Decreto nº 21.806 – de 3-9-46.
(Publicado no Diário Oficial de 5 de setembro
de 1946).
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras, inclusive impôsto de
consumo, a material destinado à Estrada de Ferro
Sorocabana.
Decreto nº 21.807 – de 3-9-46.
(Publicado no Diário Oficial de 5 de setembro
de 1946).
Concede isenção de direitos de importação e
demais taxas aduaneiras, inclusive impôsto de
consumo para cento e sessenta (160) peças,
contendo aros de aço para locomotivas destinadas à
Estrada do Ferro Sorocabana, no Estado de São
Paulo.
Decreto nº 21.832 – 4-9-46.
(Publicado no Diário Oficial de 11 de Setembro
de 1946).
Concede
isenção
de
direitos
de
importação
e
demais
taxas
aduaneiras,
inclusive
impôsto
de
consumo,
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para dois volumes, contendo 50 isoladores de
louça e 200 fusíveis de fibra, destinados à
Estrada de Ferro Sorocabana, do Estado de São
Paulo.
A incidência no impôsto de consumo,
segundo o Decreto-lei nº 7.404, de 22 de março de
1945.
I
APARELHOS, MÁQUINAS E ARTEFATOS
DE METAL (330)
O impôsto incide sôbre:
1
alcoômetros; oleomômetros e semetomóveis
e outros fins, de procedência estrangeira;
alcoômetros; oleômetros e semelhantes;
ampliadores de som;
aparelhos elétricos de uso doméstico;
acendedores, almofadas térmicas, aquecedores de
água, aspiradores de pó, aparelhos para massagem,
para ar condicionado e semelhantes, batedores para
"cocktail" ou massa, bebedouros, bules, caçarolas,
cafeteiras, chaleiras, chuveiros, enceradeiras,
exaustadores, ferros de engomar, fogareiros,
fogões, frisadores e secadores de cebolas e
aparelhos semelhantes, geladeiras, lanternas
acionadas
a
pilha e semelhantes, máquinas de lavar e passar
roupa, radiadores de calor, rádio receptores
e radiolas com ou sem dispositivo para reprodução
de discos, refrigeradores, sorveteiras, secadores
de qualquer espécie, inclusive os centrifugas,
torradores de fatias e semelhantes, ventiladores,
vibradores
aparelhos electro-cirúrgicos, electro-terápicos,
electro-diagnósticos,
rádio-terápicos
e
rádio
diagnósticos; aparelhos de raios X, de raios ultravioleta e outros de alta ou baixa frequência, de
cataforese, de cauterização, de diatermia, de
eletrólise medicinal, termogêneos e semelhantes;
aparelhos oxigenadores de pneumotorax, de
pressão arterial, esmifógrafos e semelhantes;
aparelhos para transfusão de sangue; aparelhos
fisiotérmicos (caçarolas, garrafas, jarros e quaisquer
outros), revestidos ou não, para conservação de
temperatura;
balanças,
barômetros,
binóculos
e
bússolas;
conta-fios, conta-passos, e conta-segundos,
edômetros, passímetros e pedômetros;

densímetros ou areômetros, dinamômetros,
ditafones e aparelhos semelhantes; duplicadores e
semelhantes;
enteroscópios, entestoscópios, esterelizadores
e semelhantes; escalas dimensionais lineares
(metros, trenas, etc.); grafímetros, grafômetros;
gramofones, vitrolas e semelhantes e discos, rolos e
fios para os mesmos;
hidrômetros; higrômetros ou higroscópios;
hipsômetros;
lentes para qualquer fim;
manômetros, máscaras para anestesia; máquinas
cinematógraficas e fotográficas e papel albuminado ou
cloruretado, para fotografia; placas e filmes fotográficos
de qualquer espécie; máquinas de descascar batatas,
cortar alimentos, de calcular, contabilizar, endereços,
escrever, furar, grampear e costurar papéis, registrar
dinheiro, selar, timbrar cheques; medidores ou
contadores; microfones; microscópicos;
óculos, monóculos, "lorgnons", "pince-nez" e suas
respectivas armações (331); óculos de alcance; oitantes;
pantógrafos;
pilhas
elétricas
secas;
planímetros,
pluviômetros
e
semelhantes:
planógrafos; potenciômetros;
sextantes;
taxímetros; telefonas, fonovox e outros
aparelhos para transmissão de som; telêmetros;
termômetros;
válvulas para rádios e outros fins;
velocímetros, verascópios.
Imposto de 4% para os produtos nacionais e
de 8% para os produtos estrangeiros.
2
todo e qualquer artefato de metal, inclusive os
fios e cabos isolados por qualquer processo (332).
Imposto de 4% para os produtos nacionais e
de 6% para os produtos estrangeiros.
NOTAS
1ª
Incluem-se no inciso 2 as agulhas para costura
ou injeção, de qualquer metal e os pertences e
sobressalentes que acompanharem os produtos
discriminados no inciso 1 (333).
2ª
Os
brinquedos
que
forem
fabricados
inteiramente de metal pelos industriais dêstes produtos
estão sujeitos ao impôsto desta alínea, inciso 2 (334).
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3ª
Os artefactos previstos no inciso 2,
beneficiados fora da fábrica produtora e que a ela
não tenham de voltar, ficarão sujeitos a novo
impôsto, pago pelo beneficiador, independente do
que houver sido pago pelo fabricante (335). Os
beneficiadores, reformadores e transformadores dos
produtos desta alínea são considerados fabricantes
para todos os efeitos legais (336).
4ª
Os artefactos que forem remetidos a fábrica,
beneficiadores
e
tiverem
de
voltar
ao
estabelecimento de origem, transitarão sem
pagamento do impôsto (337), acompanhados da guia
modêlo 9, devendo esta ser arquivada para fins de
fiscalização (338). Na hipótese de pertencerem
ambas as fábricas à mesma pessoa física ou
jurídica, seria expedida uma só guia no local do
beneficiamento quando aí forem vendidos os
produtos (339).
5ª
Os artefactos confeccionados, com partes de
ouro, prata, platina e respectivas ligas ou de outro
qualquer metal, ornamentados com pérolas, pedras
preciosas ou semi-preciosas, ficam sujeitos ao
impôsto da alínea X (340).
6ª

destinados à fusão ou transformação;
b) as máquinas operatrizes e aparelhos
destinados à produção industrial, agrícola e pecuária
(343-A);
c) os transformadores, dínamos e geradores
de energia, inclusive as caldeiras;
d) os motores a vapor de explosão, elétricos e
de ar comprimido;
e) os veículos de qualquer espécie, "chassis"
ou carrocerias inclusive os elevadores;
f) o consêrto, a reforma ou o beneficiamento
por qualquer processo de galvanoplastia ou pintura,
de objetos usados (344);
g) as latas ou outros recipientes de folhas de
Flandres ou ferro preto, gravados, pintados,
litogravados
ou
não,
destinados
ao
acondicionamento de venda de quaisquer produtos;
h) as obras de escultura, quando vendidas por
seus autores;
i) as agulhas para máquinas de costura.
PENALIDADE
Incorrem na multa de:
Cr$ 500,00 a Cr$ 1.000,00 – Os que infrigirem
o disposto nas Notas 4ª e 6ª.
PARECER
Nº 83, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
a Proposição nº 176, de 1947.

Os fabricantes, além das demais exigências
de caráter geral desta lei, são obrigados a mencionar
na "nota fiscal" modêlo 11, que acompanhar
os produtos, o seu pêso, dimensões ou quantidade,
conforme o elemento básico de venda, bem
como o preço e o total do impôsto pago, quando a
entrega se realizar fora do município do produto
(341).

Relator: Augusto Meira

ISENÇÕES

PARECER

Após a verificação de vários técnicos
legalmente nomeados para verificação do invento do
Sr. José Augusto Faria a Câmara dos Srs.
Deputados apresentou o projeto nº 176 de 1947
concedendo ao inventor e prêmio merecido no valor
de Cr$ 40.000,00. Nada há a impugnar ao referido
projeto que visa autorizar o govêrno a conceder a
7ª
gratificação que foi devidamente arbitrada.
Sala das Comissões, em 18 de dezembro de
Não será considerado fabricante de óculos o 1947. – Attilio Vivaqua. Presidente. – Augusto Meira,
comerciante que operar a montagem de lentes e Relator. – Waldemar Pedrosa – Lucio Corrêa. –
vidros nas respectivas armações (342).
Filinto Müller. – Arthur Santos. – Etelvino Lins.

Estão isentos do impôsto (343):
Nº 84, de 1948
a) os arames e fios nus de qualquer espécie e
formato; barras, vergalhões, cantoneiras, laminados,
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição
trefilados ou perfilados de qualquer espécie e nº 176-47.
formato; tubos de qualquer espécie e suas conexões;
A
presente
proposição
autoriza
o
trilhos; chapas, discos e tiras de qualquer espécie Poder
Executivo
a
abrir
um
crédito
não fundidos; blocos, pacotes, pães, e pedaços especial
de
Cr$
40.000,00
(quarenta

– 111 –
mil cruzeiros) para pagamento de um prémio ao Sr. do Ministério da Educação e Saúde, para 1947.
José Augusto de Farias.
O Sr. Presidente da República, em mensagem
Êste prêmio foi arbitrado de acôrdo com o à Câmara dos Deputados, solicitou a abertura de
Decreto-lei n.º 1.713, de 28 de outubro de 1939, e crédito especial, para ser pago à Prefeitura do
refere-se à invenção de uma máquina de desfibrar.
Distrito Federal, com êsse fim, a soma de Cr$
A iniciativa da presente proposição coube ao 27.201.204,50, saldo a essa data da dotação global
Exmo. Sr. Presidente da República, pela mensagem nº de Cr$ 40.449.000.00, constante da consignação a
325 (PR 9.921-47), firmada esta na Exposição de Motivos que nos referimos acima.
do Sr. Ministro da Agricultura, de nº 920 de 26-5-47.
2.Essa dotação, destinada a um serviço que
E' de notar que na Exposição de Motivos do reverteu à Prefeitura do Distrito Federal e que, por
Sr. Ministro da Agricultura, ao Exmo. Sr. Presidente, sua natureza, devia sempre competir a esta, ficou
afirma S. Ex.ª que o invento a ser premiado "foi sem aplicação orçamentária em consequência da
devidamente examinado por uma comissão de transferência do respectivo encargo à Prefeitura. A
técnicos" e que "é de grande interêsse o invento".
intervenção da União nesse caso se cava a título de
Nada há que se oponha à presente proposição. auxilio a um serviço municipal da Capital da
Sala das Comissões, em 28 de janeiro de República.
1948. – Ivo d'Aquino. Presidente. – Apolonio Sales,
Referindo-se o Projeto a uma despesa que
Relator. – Salgado Filho. – Alfredo Neves. – Ferreira havia sido prevista no Orçamento da União para
ele Souza. – Santos Neves. – Roberto Simonsen. – 1947, nada haveria que objetar à sua aplicação ou à
abertura do crédito, pedida na mensagem do Sr.
Durval Cruz.
Presidente da República de 23 de novembro de
PARECER
1947. Em vez de ser paga a despesa a The Rio de
Janeiro City Improvements Co. Limited, sé-lo-á a
Nº 85, de 1948
própria Prefeitura.
3. Somos de parecer que o projeto de lei nº
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição nº 1.055-A 1947 da Câmara dos Deputados deve ser
aprovado, com a emenda substitutiva que
297, de 1947.
oferecemos ao art. 2º, para êste redigido com mais
Relator: Sr. Alvaro Adolpho.
clareza e precisão. Evidentemente houve omissão ou
1. Pelo Decreto nº 22.998, de 24 de abril de equivoco na redação final do original expedido pela
1947, do Sr. Presidente da República, o serviço de Mesa da Câmara, o que justifica a emenda. De outro
esgotos do Distrito Federal, que vinha sendo custeado lado o dispositivo legal ficaria sem o sentido que
pela União, por contrato com a The Rio de Janeiro deve ter.
City Improvements Company Limited, foi transferido á
Assim, substitua-se o artigo 2º do projeto pelo
Prefeitura, que passou a executá-lo diretamente, seguinte:
tendo em vista o têrmo aditivo de 24 de abril de 1947
Art. 2º Fica sem aplicação no Orçamento
aos contratos anteriores e os dispositivos daquele Geral da República para 1947 o saldo de Cr$
decreto. Ficou a União desonerada dêsse encargo, 27.201.204.50 existente na Verba 3 – Serviços e
que passou a ser atendido pelo orçamento do mesmo Encargos – Consignação I, Subconsignação 36-04Distrito. Pelos têrmos do acôrdo entre a União, a 05, alínea b), do Anexo nº 15 (Lei nº 3 de 2 de
The Rio de Janeiro City Improvements Co. dezembro de 1946).
e a Prefeitura, as contas de taxas de esgôto
Sala das Comissões, em 18 de janeiro de
de prédios, economias e cortiços, relativos ao período 1947. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Alvaro Adolpho,
de 1º de janeiro a 24 de abril de 1947, seriam Relator. Ferreira de Souza. – Andrade Ramos. –
pagas pelo Govêrno Federal por conta da dotação José Americo. – Salgado Filho. – Santos Neves. –
da Verba 3, consignação I, subconsignação 36, Alfredo Neves. – ApoIonio Sales. – Ismar de Góes. –
item 04, inciso 05, alínea b, do Orçamento da despesa Roberto Simonsen.
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Nº 86, de 1948
Da Comissão de Viação e Obras Públicas
sôbre a Proposição 309, de 1947.
Euclydes Vieira
O Projeto nº 1.064-A 1947 mantém na cidade de
Botucatú, no Estado de São Paulo, a Diretoria Regional
dos Correios e Telégrafos e dá outras providências.
Pelo decreto-lei nº 9,263 de 17 de maio de
1946, foi transferida da cidade de Botucatú, para a
de Baurú, a Diretoria Regional dos Correios e
Telégrafos, considerando-se ser a segunda centro
ferroviário populoso de florescente vida comercial.
Essa medida, entretanto, prejudicaria na zona
da Estrada de Ferro Sorocabana os serviços dos
Correios e Telégrafos, sendo também muito
florescente a sua vida comercial, que tem como
centro a cidade de Botucatú.
Assim justificando-se a permanência daquela
Diretoria nessa cidade foi alvitrado seu desdobramento,
conforme mensagem do Exmo. Sr. Presidente da
República, acarretando apenas o aumento da despesa
anual de Cr$ 34.200,00 correspondente à criação de
uma função gratificada de direção, seis de chefia e uma
de secretário de diretor.
A vista da conveniência pública, o Poder
Executivo está de acôrdo com a medida, que
beneficiará os serviços dos Correios e Telégrafos em
dois centros populosos, de florescente vida comercial.
Somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, em 9 de janeiro de 1948.
– Henrique de Novaes, Presidente. – Euclydes
Vieira, Relator. – Ribeiro Gonçalves. – Ernesto
Dornelles. – Francisco Gallotti.
Nº 87, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a Proposição
nº 309 de 1947 Relator Sr. José Américo.
A proposição da Câmara dos Deputados (projeto
nº 1.064-A, de 1947), ora submetida a esta comissão,
mantém na cidade de Botucatu, do Estado de São
Paulo, a Diretoria Regional de Correios e Telégrafos
que fôra suprimida e dá outras providências.
Essa Diretoria tinha sido transferida para
Baurú, no mesmo Estado, ex-vi do decreto-lei nº
9.263, de 17 de maio de 1946.

O Presidente da República propôs, agora, seu
restabelecimento, sem prejuízo da instalada em
Baurú, alegando o desenvolvimento dessas duas
cidades e de suas zonas de afluência.
A medida importa no aumento de Cr$
34.200,00 para atender as funções gratificadas que
são criadas, sendo autorizada a abertura do crédito
correspondente a essa despesa.
Opinamos que seja aprovada a proposição.
Sala das Comissões, em 28 de janeiro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – José Americo,
Relator. – Apolonio Sales. – DurvaI Cruz. – Salgado
Filho. – Santos Neves. – Ferreira de Sousa. –
Alfredo Neves. – Roberto Simonsen.
Nº 88, de 1948
Da Comissão de Viação e Obras Públicas
sôbre a Proposição número 304, de 1947.
Relator: Ribeiro Gonçalves.
Autorizada a Estrada de Ferro Central do
Brasil, pelo despacho presidencial, exarado na
exposição de motivos nº 38 G. M., de 5 de fevereiro
de 1947, do Ministério da Viação, a adquirir carros
para seus serviços, deixou, entretanto, de incluir, na
encomenda, vagões do mesmo padrão, em número
suficiente a integrar as novas composições e
destinados ao transporte de malas postais entre esta
Capital, São Paulo e Belo Horizonte.
Na proposta do fornecedor escolhido – T h e
Budd Company, dos Estados Unidos da América do
Norte, figuravam, e certo, carros para êsse fim. A
Estrada, contudo, os excluiu da compra, sob
fundamento de que de tratava de material reservado
ao uso privativo do Departamento dos Correios e
Telégrafos. A decisão, se importava, para a Central,
na economia de US$ 483.000,00, em quanto se
orçavam os vagões, iria redundar, ao contrário,
para as comunicações postais, em prejuízo
incalculável, facil de prever, uma vez postas a
circular as novas composições sem carros-correios,
pois às mesmas não se podem adaptar, de pronto,
os existentes.
Considerando essas dificuldades, dirigiu-se o
Ministro da Viação ao Sr. Presidente da República,
em exposição de motivos nº 64 G. M., de 11 de maio
de 1947, encarecendo, como solução ao problema.
I)
"a
abertura
de
crédito
especial,
por
conta
dos
saldos
disponíveis
nos
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Estados Unidos, no montante de US$ 483.000,00; ou
2) a autorização ao Banco do Brasil para
financiar as despesas, que seriam amortizadas em
dois anos, mediante consignações no Orçamento
Geral da República dos próximos exercícios, de
dotações correspondentes aos encargos da
operação.
O Ministério da Fazenda, ouvido a respeito,
lembra então, que se aprecie a possibilidade de
reservar-se, no orçamento para 1948, a necessária
verba para os dispêndios com o equipamento
reclamado, contrapondo às duas sugestões
apresentadas, a Circular presidencial nº 23, de 21-147, em que se recomendam "providências no sentido
de que tôdas as despesas se comportem nos limites
das verbas próprias, considerando, justamente, que
a situação não permite a abertura de créditos
adicionais".
Diante dessas objeções, o Ministério da
Viação volta a examinar o assunto. Em exposição de
motivos, número 107 G. M., de 6-5-47, depois de
relembrar, de passagem, algumas das razões que
lhe serviram de fundamento ao pedido, põe em
relevo, como não menos ponderosas, as seguintes:
a) a oportunidade da aquisição, que quanto
mais se adiar, mais difícil e onerosa se fará, desde
que as fábricas fornecedoras de material ferroviário
vão sendo dia a dia mais solicitadas através de
encomendas de todo o mundo, diante das quais se
dilatam os prazos de entrega e se eliminam as de
menor vulto, já pela exclusão sumária, já pela
imposição de preços elevados;
b) a vantagem resultante de ter figurado o
valor desses veículos em proposta proferida para o
fornecimento de 56 carros, já encomendados
pela Estrada de Ferro Central do Brasil, mediante
coleta de preços, realizada entre firmas da maior
reputação;
c) a necessidade de evitar que as novas
composições ferroviarias circulem sem vagões
postais;
d) a incalculável perturbação que traria ao
serviço postal o fato de, – circulando sem carroscorreio as novas composições, – todo o volume de
correspondência,
que
elas
vantajosamente
conduziriam, ter de reservar-se, em acumulação
crescente, pois aumenta dia a dia a carga postal nos
vários meios de transportes, para ser conduzidos em
trens outros, cujo número tenderá a reduzir-se pela
própria imposição dos novos".

E, depois de salientar que a necessidade da
aquisição
dos
carros-correio
decorre,
imperativamente, da "compra das composições a
que êles se destinam e que com êles se integram",
insiste em lembrar o financiamento pelo Banco do
Brasil, se por ventura o Govêrno reconhecer
inoportuna a abertura do crédito proposto.
O Presidente dêsse estabelecimento de
crédito não impugna, a seu turno, a transação, desde
que autorizada por lei, com garantias de liquidação.
Com êsse objetivo, foi minutado o anteprojeto de lei
a ser encaminhado ao Poder Legislativo.
Ponderou, porém, o Ministro da Fazenda que
já não seria possível incluir verba para a amortização
da dívida no Orçamento de 1948, cuja proposta se
encontrava em fase adiantada de votação.
Vingou, em conseqüência, a solução
consistente na abertura de crédito especial, a que se
refere a Mensagem presidencial, nº 474, de 19 de
setembro de 1947.
E' de reconhecer-se, no estudo da Proposição
nº 304-47, em que se transformou, no Senado, o
Projeto número 925-B-47, da Câmara dos
Deputados, que a despesa pleiteada é realmente, de
caráter indispensável.
O Correio Ambulante é serviço dos mais
árduos, complexos e de maiores responsabilidades.
No carro-correio exercitam-se quase tôdas as
atividades postais, da coleta à expedição. Recebemse e entregam-se malas em cada parada. Em plena
marcha é a correspondência manipulada. E o
trabalho não experimenta interrupções, assim ao
decorrer do dia como durante a noite, exigindo, de
quem o desempenha, habilitações técnicas,
robustez, vigilância, espírito de sacrifício e seguro
sentimento dos deveres.
Infelizmente, os vagões em que se realizam,
nas nossas estradas de ferro, essas tarefas,
parecem, via de regra, antes destinadas a estorválas do que a favorecê-las.
E' inexplicável que a Central do Brasil não haja
incluído na encomenda os carros-correio, sem os
quais estarão incompletas as suas composições.
Não se justifica a omissão pela circunstância
de serem êsses veículos .de utilização exclusiva
no transporte postal. As emprêsas ferroviárias
não podem, por lei, deixar de possuí-los. E uma
via férrea federal que abre exceção à regra, não há
como impor às demais o cumprimento do que traça
o Decreto-lei nº 3.326, de 3 de julho de 1941, no
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"Art. 5º – As estradas de ferro de emprêsas
particulares são obrigadas, quando o diretor geral
do Departamento dos Correios e Telégrafos julgar
conveniente, a fornecer e pôr em circulação,
gratuitamente, carros-correio apropriados ao serviço
postal, de acôrdo com o tipo oficialmente
adotado".
O projeto em apreciação vem, porém, sanar a
falta, com a autorização do crédito de Cr$
8.400.000,00 para aquisição, mediante concorrência
pública, ou construção na própria Central do Brasil,
de sete vagões de aço que sirvam ao transporte de
malas postais, completando as novas composições a
serem postas em tráfego entre o Rio São Paulo e
Belo Horizonte.
A Comissão de Viação e Obras Públicas é,
pois, de parecer que a Proposição n.º 304, de 1947.
seja aprovada.
Sala das Comissões, em 14 de janeiro de
1948. – Henrique de Novaes, Presidente. – Ribeiro
Gonçalves, Relator. – Francisco Gallotti. – Euclydes
Vieira. – Ernesto Dornelles.
Nº 89, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a Proposição
nº 304-47.
Relator: Senador José Américo
O Projeto nº 925-B, de 1947, da Câmara dos
Deputados, autoriza a abertura do crédito de Cr$
.......8.409.000,00, para aquisição de vagões
postais destinados à Estrada de Ferro Central do
Brasil.
A proposta decorre de mensagem do Poder
Executivo que encarece a necessidade e a urgência
dêsse melhoramento para transporte de malas entre
Rio, São Paulo e Belo Horizonte.
Tratando-se de uma medida de manifesto
interesse público, opinarmos que seja aprovada a
proposição.
Sala das Comissões, 28 de janeiro de 1948. –
Ivo d'Aquino, Presidente. José Américo, Relator. –
Santos Neves. – Alfredo Neves. – Apolonio Sales. –
Salgado Filho. – Roberto Simonsen. – Ferreira de
Souza.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Não há oradores inscritos.
O SR. CÍCERO DE VASCONCELOS (pela
ordem): – Sr. Presidente, achando-se ausentes
três membros da Comissão de Educação e Cultura

e havendo matéria em andamento, requeiro a V. Ex.ª
se digne nomear substitutos provisórios para os
mesmos, a fim de que a Comissão possa funcionar.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o pedido feito pelo Sr. Senador Cícero de
Vasconcelos.
Atendendo ao requerido, designo para
substituir os Senadores Flavio Guimarães, Aloysio de
Carvalho e Marcondes Filho, os Senadores Camilo
Mercio,
Arthur
Santos
e
Salgado
Filho,
respectivamente.
Vem à mesa, é lido, apoiado e distribuído às
Comissões de Constituição e Justiça, e de Finanças
o seguinte:
PROJETO
Nº 6, de 1948
Dispõe sobre a doação de um terreno à Caixa
Beneficente da Guarda Civil do Distrito Federal.
Art. 1º Fica definitivamente incorporado ao
patrimônio da Caixa Beneficente da Guarda Civil do
Distrito Federal, para o efeito de construção de sede
própria e moradia para associados, o terreno sito à
rua Paulo de Frontin, entre os atuais prédios
números 24 e 32, nesta Capital, doado pela União à
referida Caixa pelo Decreto nº 3.761, de 9 de
setembro de 1919.
Art. 2º Para a realização do fim previsto no
artigo anterior poderá a Caixa gravar o bem doado
de ônus real.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
1. A Caixa Beneficente da Guarda Civil do Distrito
Federal é uma instituição tradicional, fundada no ano de
1908, pelo Decreto nº 6.993, de 19 de julho do mesmo
ano, composta sòmente de funcionários e ex-funcionários
da Guarda Civil do Distrito Federal, com a finalidade de
prestar aos mesmos assistência social, por meio de auxilio
judiciário, médico, hospitalar, pecuniário em caso de
enfermidade, pecúlio às viúvas e, finalmente, determinada
importância para o funeral do associado.
Até o ano de 1938, a Caixa Beneficente
da Guarda Civil viveu e floresceu amparada à
pequena compensação que há longos anos vinha
obtendo com a concessão de empréstimos aos seus
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associados pela Tabela "Price", mediante desconto
em folha de pagamento, operação essa que deixou
de realizar por ter o Decreto-lei. nº 312 lhe tirado
êste direito, limitando às Instituições Oficiais –
IPASE, Caixa Econômica e Institutos e Caixas de
Aposentadoria e Pensões – a faculdade de efetuar
tais transações. Sua renda, atualmente, é constituída
do produto da insignificante mensalidade de Cr$ 8,00
(oito cruzeiros) que cobra dos seus associados. E de
salientar ainda, que a referida Caixa, classificada
pelo Govêrno da República, como de utilidade
pública, não recebe quaisquer subvenções do Poder
Público e nem é favorecida com a isenção de
pagamento de taxas e impostos lançados à sua
Sede Social.
2. Sem embargo disso, vem aquela Caixa se
mantendo em um nível capaz de atender às
despesas decorrentes da assistência que se
comprometeu dar aos seus associados, os quais
estão sempre da mesma necessitando, em virtude
das múltiplas atribuições que lhes estão afetas, na
manutenção da ordem e segurança pública. Seu
programa ele assistência aos guardas civis desta
Capital tem sido executado, merecendo ela, por isso,
todos os encômios, tanto mais que sua finalidade
consiste em amparar uma classe de humildes
servidores públicos, que tanto se sacrifica na defesa
da Sociedade e que, no cumprimento do dever,
esquece a própria família, procurando sempre
garantir a ordem, a paz e a tranquilidade pública.
3. Atendendo às suas altas finalidades sociais,
a União fêz doação àquela Caixa Beneficente, pelo
Decreto nº 3.761, de 9 de setembro de 1919, de uma
área de terreno, sita à Rua Paulo de Frontin, entre os
atuais prédios de ns. 24 e 32, para fins de ser nela
construído um hospital para os guardas civis, visto a
deficiência de hospitais existentes naquela época,
construção essa que deixou de ser levada a efeito,
por não dispor a Caixa de capital suficiente para
promovê-la.
Essa obrigação de construir um hospital no
terreno doado, além de legal, constitui-se, também,
obrigação contratual, dada a circunstância de que a
escritura de doação foi lavrada, estabelecendo,
expressamente:
"ficando sem efeito a mesma doação e
voltando o terreno com tôdas benfeitorias e
edificações
para
o Patrimônio Nacional, sem direito a indenização
alguma, no caso de ser dissolvida a Caixa, ou

no de ser dada ao aludido terreno ou a construção
nele, qualquer aplicação qeu não seja relativa à
assistência médica, hospitalar ou farmacêutica dos
guarda civis",
norma que impede o aproveitamento dêsse terreno
em construções de outro gênero, que tenha por fim
ampliar de qualquer forma o serviço de assistência,
prometida pela Caixa aos seus associados e
respectivas famílias.
4. Ocorre, por outro lado, que a condição de
ser construído no terreno doado um hospital –
estabelecida no mencionado Decreto nº 3.761 – já
não se justifica na época presente, visto que os
guardas civis, quando gravemente enfermos, são
hospitalizados oficialmente em estabelecimento do
Departamento Federal de Segurança Pública, além
de lhes ser garantido o direito de internação no
Hospital dos Funcionários Públicos, recentemente
inaugurado. Ainda que consiga construir o hospital, a
Caixa terá dificuldade em mantê-lo, dadas as
despesas decorrentes de sua instalação, com todos
os requisitos modernos, e da constituição e
manutenção de um corpo clínico capaz de atender a
todos os casos médico-cirúrgicos.
Por isso, seria de inteira justiça autorizar-se a
Incorporação definitiva, ao Patrimônio da Caixa
Beneficente da Guarda Civil do Distrito Federal, do
terreno em questão, para o fim de serem nele
construídas a sua sede social e moradias para os
associados, o que virá de encontro às aspirações de
todos os guarda civis desta Metrópole e permitirá à
Caixa prestar-lhes maior assistência, com a
ampliação de seus serviços. Daí o anexo projeto de
lei, autorizando aquela incorporação e a mudança da
finalidade que visa a doação feita pelo citado Decreto
número 3.761, de 1919.
S. S., em 29 de janeiro de 1948. – Filinto
Müller.
Transcrição do Decreto de doação de que
trata o presente expediente;
DECRETO Nº 3.761 DE 9 DE SETEMBRO DE 1919
Autoriza a cessão de um terreno à Caixa
Beneficente da Guarda Civil, para nêle ser
construído o seu hospital.
O Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional
decretou e eu sanciono a seguinte resolução:
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Art. 1º Fica o presidente da República
autorizado a ceder à Caixa Beneficente da Guarda
Civil, na Zona Central do Distrito Federal, um terreno
medindo no máximo quinze metros de frente por
trinta de fundos, para nêle ser construído um hospital
destinado aos guardas civis.
Art. 2º O referido terreno ficará pertencendo
àquela Corporação, desde que seja utilizado para o
fim determinado no art. anterior.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de setembro de 1919, 98º da
Independência e 31º da República. – Epitácio Pessoa. –
AIfredo Pinto Vieira de Mello. – Homero Baptista.
Vem à Mesa e é lido o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 18, de 1948
Requeremos seja nomeada uma Comissão
Mista, de 3 senadores e 3 deputados, a fim de
proceder a investigações e estudos acêrca da
situação da produção agrícola, especialmente no que
diz respeito à questão de financiamento.
Justificação

O SR. SALGADO. FILHO (*): – Sr.
Presidente, na sessão de 27 do corrente, tive
oportunidade de tecer considerações a propósito de
um ofício recebido da Câmara Municipal da Cidade
do Rio Grande, sôbre a necessidade de se cuidar da
melhoria de alguns aeroportos, como o de São João,
em Pôrto Alegre e da construção de um aeródromo
naquela cidade, no Continente, de vez que
o existente é imprestável para a navegação
comercial.
Recebi, da Câmara do Comércio de Rio
Grande, o seguinte telegrama:
"Câmara Comércio, cuprimentando ilustre
patrício e formulando votos perenes felicidades ano
em curso, agradece interêsse tomado votação
crédito dois milhões, destinados construção
aeródromo desta cidade, cujo terreno foi
patrioticamente adquirido prefeitura e cedido
Govêrno essa finalidade. Vossência, que tudo tem
feito dotar País grande reserva aviadores civis,
amparando aéro-clubes cessão materiais e aviões,
não pode esquecer campos pouso absoluta
necessidade complemento essa campanha nacional.
Quando Vossência ocupava Ministério Aeronáutica,
aliás largo descortino supervisionados, teve
oportunidade prometer construção aeródromo
aprêço, tendo mesmo autorizado levantamento
projeto, consequente vinda técnicos aeronáuticos.
Regosijando-se Câmara atuação vossência torno
assunto, permite-se adiantar base aérea acha-se
completo abandono, não mais dispondo água
potável, telefone e desaparecendo fios elétricos
pistas, encontrando-se estas mau estado, sem
conservação, o que dificulta utilização mesmas.
Devida vênia, Câmara sugere vossência obtenção
inicio construção aeródromo próprios recursos
orçamentários aeronáutica, abrindo caminho votação
crédito especial custeio obras tão necessárias
própria segurança nacional. Câmara contando
recebido apôio vossência apresenta atenciosas
saudações. – Armênio Sousa, Presidente; Dinarte
Cadavial, Secretário".
Dou o meu testemunho de que, em verdade,
não é possível manter ali a navegação comercial
utilizando-se a única pista existente, fora do conti-

É uma necessidade que tôdas as vozes
ressaltam a de serem tomadas tôdas as possíveis
medidas para o desenvolvimento da produção, de
cuja expansão depende a solução de vários
problemas da maior relevância, inclusive o do
abastecimento das populações.
Essas medidas ora são da alçada do Executivo,
ora da competência do Legislativo, que para atuar com
segurança precisa de elementos esclarecedores e
fundamentados. Está, portanto, justificado o que se
propõe no presente requerimento.
Sala das Sessões, em 29 de janeiro de 1948.
– Sá Tinoco. – Apolonio Sales. – Pereira Pinto. – Ivo
d'Aquino. – Alfredo Neves. – Salgado Filho.
O SR. PRESIDENTE: – Está em discussão o
requerimento que acaba de ser lido. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Nos têrmos do Regimento, a votação fica
adiada para a sessão seguinte.
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
Continua a hora do expediente.
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nente, onde, nos dias de ventania, a aterrisagem e a
decolagem dos aviões se torna impraticável, como o
próprio transporte da cidade para a ilha, pois o
serviço das lanchas tem de ser inteiramente
paralisado, tal a fôrça dos ventos.
A Cidade do Rio Grande, conforme todos
sabem, é o único pôrto marítimo do Estado, e, através
dêle, se faz todo o escoamento da produção gaúcha.
Assim sendo, é imprescindível não só o
melhoramento dêsse pôrto sob o aspecto comercial, mas
também aparelhá-lo com a defesa aérea conveniente. E
isso só pode ser obtido com uma base perfeita, de pista
confortável, que permita sempre o pouso dos aviões.
Se o orçamento da Aeronáutica é exíguo para
fazer face às necessidades de que a Nação carece,
não é menos certo que o Senado já aprovou verba
destinada
à
construção
dêste
aeroporto,
reconhecendo que deve ser, desde logo, construído.
A Câmara dos Deputados, ao deixar de aprovar
a emenda referente ao assunto, não pretendeu que
fôsse desnecessário o empreendimento. Assim
procedeu porque se enfeixava, por Estado, as verbas
destinadas a vários Municípios e entendeu que devia
ser feita a especificação, conforme proposta que nos
veio daquela Câmara Legislativa.
O mérito da emenda do Senado não foi,
portanto, discutido. Considerou-se, exclusivamente,
a forma. Daí a razão do telegrama aconselhando os
Poderes Públicos, principalmente o Executivo, em
atenção ao próprio voto do Senado, a solicitar os
recursos necessários a tão indispensável obra, de
modo que possa atender não só à navegação
comercial, como à defesa da nossa orla marítima, e,
mesmo, aquêle importante pôrto sul rio-grandense.
O "Correio da Manhã", em artigo de fundo de
ontem, focalizou muito bem a questão, dizendo que
cumpre ao Govêrno brasileiro acudir às necessidades
das nossas bases, no que concerne à defesa militar,
de acôrdo com os compromissos por nós assumidos
com as Nações a que estamos ligados – e no que diz
respeito à proteção da navegação comercial.
O referido artigo diz o seguinte:
O SR. ARRUDA CÂMARA: – O que dizia o
artigo citado é que exclusivamente as classes
armadas deviam estar representadas e que não havia
razão para políticos se incorporarem a essa missão.

"PATRIMÔNIO AMEAÇADO"
A posição estratégica do Brasil em face do
mundo, durante a última guerra, conferiu-lhe papel
de primordial importância. Hoje dificilmente se
admitirá a possibilidade de um grande conflito
entre nações, do Velho e do Novo Mundo, sem
que o Brasil seja nêle envolvido. Deve-nos servir,
pois, a lição do que se passou nos últimos anos,
para que possamos adotar uma conduta mais
tarde. Consoante êsse critério, convém considerar
o nosso País como obrigatòriamente chamado
a representar futuros prélios, o mesmo papel
que lhe coube na última conflagração, talvez
maior.
Uma das nossas principais contribuições na
referida guerra, sem qualquer possibilidade de
dúvida ou contestação, foi representada pelas bases
aéreas do norte do País. Nelas os aviões norteamericanos, a caminho da África, faziam seu pouso
obrigatório. Sem essas bases, dificilmente se
conceberia a invasão da África pelos norteamericanos, e, depois de batidas ai as fôrças
alemães a invasão da própria Europa, que se iniciou
na Itália. Se não se verificar, o que também não será
impossível, grande progresso na aviação, resultando
dêle aumento do raio de ação dos aviões de
combate, às bases do Brasil será novamente
reservada a mesma função que tiveram, na luta das
democracias contra o totalitarismo. Portanto, tudo
deveremos fazer para mantê-los em boa forma, de
maneira que no momento oportuno desempenhem o
papel que lhes competir.
Mas, ainda que elas se tornem semelhante à
que se precipitou, desnecessárias numa futura luta
em 1939, nem por isso nos deveremos considerar
desobrigados de conservá-Ias. Adiantamos, como
acima insinuamos, que o raio de ação dos aviões de
bombardeio se torne muito maior e que para invadir
a África, e com muito mais razão a Europa, êles
prescindam do pouso que o Brasil lhes deu na última
guerra. Verificada essa hipótese, teremos, como
consequência imediata, o desinterêsse dos norteamericanos por essas bases. Para o Brasil, porém, e
para os brasileiros, sua importância continua a
mesma.
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Apenas o fato de não mais interessarem aos
norte-americanos fará com que êles não mais
ali invertam seus capitais e não mais nos tragam
a colaboração desinteressada de sua técnica.
Tudo correrá, dêsse dia em diante, verificada
a hipótese figurada, por conta exclusiva do
Brasil.
Poderemos nós, porém, arcar com tamanhos
encargos? Quanto nos custaria zelar pela eficiência
dessas bases? São cálculos que escapam
à competência do jornalista, mas não devem
escapar à dos técnicos, sobretudo militares, que
têm por dever de ofício organizar a defesa do
Brasil. Êsses certamente já terão estudado o
problema. O que, entretanto, nos ocorre perguntar,
de acôrdo com informações colhidas de pessoas
que vêm do Norte, é em que condições se
encontram essas bases aéreas. As notícias a
tal respeito não são animadoras, pois, ao que
se afirma, desde que os norte-americanos se
retiraram, elas vão perdendo em eficiência. É de
recear que se percam de todo, se providências não
forem tomadas para evitar um descalabro. E até já
se diz que a própria aviação comercial pode ser
afetada pela situação de reduzida prestabilidade, e
até mesmo de imprestabilidade, porventura
verificada nas estações de pouso, para os aparelhos
internacionais.
Não temos dúvidas quanto aos múltiplos
encargos, de ordem técnica e financeira, que
reclamam a conservação em boas condições, de
bases ou estações aéreas para aparelhos
comerciais. De qualquer forma porém, impõe-se ao
Brasil zelar por elas, sob pena de têrmos de
retroceder nos transportes aéreos, que hoje
absorvem elevada parcela dos dmeais. Ás
autoridades interessadas, por dever de ofício, no
assunto se pede que o estudem com carinho,
mostrando a situação atual, as providências
indispensáveis para salvar um importante patrimônio
que, além de tudo, foi construído cem dinheiro
alheio, o que representou para o Brasil uma
economia. Hoje, porém, quando êle recebeu os
frutos do investimento de outrem não pode e não
deve, sob pretexto algum, contribuir para que tão
grande patrimônio pereça".

É um esplêndido comentário sôbre nossa
atuação, em que se oferecem abundantes argumentos,
entre os quais se acentua o de que, não apenas por
dever internacional, mas também por imposição do
nosso amor próprio, nos cumpre conservar as bases,
sobretudo do Nordeste, construídas com a cooperação
americana, que nada nos custou, a não ser
permitirmos, por um dever de aliados, sua utilização
pelos países com os quais estávamos unidos por laços
de tradicional amizade e princípios inquebrantáveis.
É, mesmo, Sr. Presidente, uma questão de
decoro, porquanto, nós, que prescindimos, por
espírito nacionalista, da cooperação americana na
conservação dessas bases, tanto no que respeita à
parte técnica e de maquinaria, como no que se refere
aos recursos pecuniários e aos oferecimentos para a
manutenção das pistas, durante dez anos, não
temos o direito de abandonar a conservação que
êles, como nós, julgam indispensável para a nossa
defesa e a do próprio hemisfério.
O SR. IVO D'AQUINO: – Muito bem. V. Ex.ª
tem inteira razão no que está dizendo.
O SR. SALGADO FILHO: – Assim, pois, Sr.
Presidente, agradecendo o aparte com que me honrou o
ilustre líder do P. S. D. e da, maioria nesta Casa, quero
encarecer a necessidade do Poder Executivo, – mais do
que nós interessado no caso, diante dos conhecimentos
técnicos de que dispõe e dos compromissos que
assumimos – pedir ao Legislativo os recursos
necessários à conservação dessas bases. É o dever
moral e técnico, a que estamos obrigados.
Assim fazendo, daremos a demonstração do
quanto somos capazes, conservando o que foi
executado durante a guerra e que, – justiça seja feita
aos nossos técnicos – estamos habilitados a manter.
E imprescindível, porém, que, ao lado dos
conhecimentos indispensáveis à sua manutenção
tenhamos paralelamente, os recursos financeiros
próprios a tais empreendimentos.
O Congresso, estou certo, e disso já deu prova
exuberante o Senado da República, não faltará a êsse
dever patriótico, a fim de ressaltar a capacidade dos
nossos técnicos e resguardar, não só a nossa defesa
como a do hemisfério, fornecendo, ao mesmo tempo, o
transporte aéreo indispensável às comunicações interestaduais, intermunicipais e internacionais.
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O magnífico artigo do respeitável matutino
carioca reforça o clamor de que tenho sido eco em
benefício não de uma região do País, mas de todos
os Estados que precisam manter e conservar suas
pistas.
Basta dizer, Sr. Presidente, que, na Cidade de
Pôrto Alegre, temos um aeropôrto primário, conforme
salientei. Iniciamos a construção, no município
de Gravataí, de esplendida pista, necessária
aos nossos aviões de guerra, mas, até hoje,
deixamos de completar a obra com os quartéis
e outras poucas coisas necessárias à nova
base.
O Senado, mesmo, teve oportunidade de, na
discussão orçamentária, incluir verba para êsse fim.
InfeIizmente, não vimos sancionado nosso ardente e
patriótico desejo pela outra Casa do Legislativo,
apesar
de
se
tratar
de
empreendimento
indispensável.
Desculpem-me, pois, os ilustres colegas em
que insista no assunto. Voltarei a êle tantas vêzes
quantas julgar necessário, porque se prende ao
nosso transporte comercial e à nossa defesa aérea,
que não podem, por questão de economia, ser
menosprezados.
Não é possível parcimônia em gastos
imprescindíveis, que têm forçosamente de ser
realizados e sem os quais perecerão grandes
empreendimentos já executados. Se assim fizermos
retrogradaremos aos primitivos tempos da aviação
brasileira.
Formulando êste apêlo ao Executivo, acredito
que não o desmereça, e estou mesmo certo de que
não o desmerecerá, sobretudo porque feito no setor
aeronáutico, onde o patriotismo dos aviadores
militares, civis e comerciais nunca encontrou
escolhos ante a defesa e o progresso da aeronáutica
brasileira.
Estou certo de que meu apêlo repercutirá no
Legislativo, no sentido de fornecer os elementos
indispensáveis à construção e conservação das
nossas bases aéreas, que representam uma
necessidade não só d aponto de vista militar, como
da navegação comercial.
Era o que tinha a dizer (Muito bem; muito
bem).
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Ferreira de Souza.
Durval Cruz.
Victorino Freire.
Arthur Santos.
Santos Neves.
Vespasiano Martins (16).

Deixam de comparecer os Senhores Senadores:
Augusto Meira.
José Neiva.
Ribeiro Gonçalves.
Fernandes Tavora.
Walter Franco.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Marcondes Filho.
Dario Cardoso.
Pedro Ludovico.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser (13).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente. (Pausa).
Não havendo mais quem peça a palavra,
passa-se à
ORDEM DO DIA
É sem debate aprovado em 2ª discussão e vai
à Comissão de Redação de Leis o seguinte
PROJETO
Nº 3 – 1948
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º Os funcionários civis ou militares da
União, que reverterem à atividade em virtude da Lei nº
171 de 15 de dezembro de 1947, serão, em cada
Ministério, classificados, na ordem da respectiva
antiguidade, em quadros suplementares ou especiais.
§ 1º As vagas que ocorrerem nos quadros
suplementares ou especiais acima referidos não
serão preenchidas.
§ 2º Os funcionários civis e militares,
classificados nos referidos quadros suplementares,
serão promovidos, por antiguidade e por
merecimento. Por, antiguidade, Iogo que deva ter
lugar a promoção, por êsse mesmo critério, do
funcionário da mesma categoria que conte
antiguidade imediatamente inferior à sua no quadro
ordinário; por merecimento, sempre que ocorra
promoção por merecimento de funcionário da mesma
categoria do quadro ordinário, preenchidos os
requisitos legais a êste exigidos. Nesse último caso,
o funcionário do quadro suplementar ou especial
concorrerá com os funcionários do quadro efetivo,
para o qual ficará transferido se fôr promovido.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE: – Antes de levantar a
sessão, comunico ao Senado que, de acôrdo com o
desejo manifestado pejo Relator, o projeto de
reforma do Regimento será incluído na ordem do
dia da sessão de segunda-feira. (Pausa).
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
sessão, designando para a de amanhã a seguinte:

investigações e estudos acêrca da situação da
produção
agrícola,
especialmente
no
que
diz
respeito
à
questão
de
financiamento.
Discussão única da proposição nº 178, de
1947, que cria o Fundo de Indenização às vítimas
de Guerra e dá outras providências. (Com
pareceres ns. 51 e 52, das Comissões de
ORDEM DO DIA
Constituição e Justiça e de Finanças, o
primeiro
oferecendo
substitutivo
e
tendo
Votação do Regimento nº 18, de 1948, voto
em
separado
do
Senador
Filinto
que solicita nomeação de uma Comissão Mista Müller.
de 3 senadores e 3 deputados, a fim de proceder a
Levanta-se a sessão às 15 horas e 15 minutos.

29ª SESSÃO, EM 30 DE JANEIRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. MELLO VIANA, VICE-PRESIDENTE E NEREU RAMOS, PRESIDENTE.
Às 14 horas comparecem os Senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Clodomir Cardoso.
José Neiva.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Plinio Pompeu.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Americo.
Etelvino Lins.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Ismar de Góes.
Pereira Moacyr.
Attilio Vivacqua.
Santos Neves.
Andrade Ramos.
Alfredo Neves.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Euclydes Vieira.
Roberto Simonsen.
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
Arthur Santos.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Azevedo Ribeiro.
Camilo Mércio (35).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
35 srs. senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O SR. 2º SUPLENTE (servindo de 2º
Secretário): – Procede à leitura da ata da sessão
anterior, que, posta em discussão, é sem debate
aprovada.
O SR. 3º SECRETÁRIO (servindo de 1º): –
Lê o seguinte

EXPEDIENTE
Mensagem: Do Sr. Presidente da República,
número 22, de 1948, devolvendo autógrafo da
seguinte resolução legislativa, já sancionada, que
autoriza o Poder Executivo a dar garantia, por
intermédio do Tesouro Nacional, a operações de
compra ao Govêrno dos Estados Unidos da América
do Norte, pela Companhia Nacional de Navegação
Costeira, de 6 navios. – Ao Arquivo.
Ofícios:
Nº S-2, de 1948, do Sr. Governador do Estado
do Espírito Santo, solicitando nos têrmos do artigo 63,
II da Constituição Federal, autorização para fazer um
empréstimo externo de oito milhões de dólares nos
Estados Unidos da América do Norte. – As
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Do Sr. Prefeito do Distrito Federal (28),
submetendo à apreciação do Senado as razões de
veto oposto aos seguintes projetos da Câmara do
Distrito Federal:
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

93
176-A
36
90
13-A
100
92
92
161-B
41-A
210
219
8-A
54-A
221
61-A
182

de 1974
de 1947
De 1947
De 1947
De 1947
De 1947
De 1947
De 1947
De 1947
De 1947
De 1947
De 1947
De 1947
De 1947
De 1947
De 1947
De 1947

(parcialmente)
(parcialmente)
(parcialmente)
(parcialmente)
(parcialmente)
(parcialmente)
(parcialmente)
(parcialmente)
(parcialmente)
(parcialmente
(parcialmente)

Resolução oriunda dos projetos números 44 e
64 de 1947.
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Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

16
73
129
59
229
35
98
52
70
207

de 1947
de 1947
de 1947
de 1947
de 1947
de 1947
de 1947
de 1947
de 1947
de 1947

(parcialmente)
(parcialmente)

A Comissão de Constituição e Justiça.
Do Sr. Secretário da Câmara dos Deputados,
encaminhando a seguinte proposição:
PROPOSIÇÃO
Nº 23 – 1948
(Projeto nº 1.102, de 1947, da Câmara
dos Deputados)
Cria os Quadros do Pessoal da Justiça do Trabalho e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criados os quadros do pessoal da
Justiça do Trabalho, constituídos de cargos de carreira,
cargos isolados e funções gratificadas, na conformidade
das tabelas anexas.
Art. 2º Compete aos presidentes dos tribunais
regionais do trabalho nomear, demitir, conceder licença
e férias aos funcionários que integram o quadro do
pessoal da respectiva Região, inclusive os que servem
nas Juntas de Conciliação e Julgamento, cabendo ao
presidente do Tribunal Superior do Trabalho igual
competência com referência ao pessoal de sua
secretaria.
Art. 3º Com exceção dos cargos isolados, cujo
provimento poderá ser feito por livre nomeação, os
cargos iniciais de carreira serão preenchidos mediante
concurso de provas e os cargos das classes superiores,
por promoção, observados os critérios, alternados, de
antiguidade e merecimento, na forma que vier a ser
fixada pelos tribunais do trabalho.
§ 1º Metade das vagas dos cargos iniciais da
carreira de oficial judiciário será preenchida mediante
promoção dos ocupantes dos cargos da classe final da
carreira de escriturário, e a outra metade, por concurso
de provas, assegurada a preferência dos candidatos já
a serviço da Justiça do Trabalho, em igualdade de
condições com os demais classificados.
§
2º
Igual
preferência
é
atribuída
aos
contínuos
e
seryentes
no
preen-

chimento das vagas dos cargos iniciais da carreira
de Estranumerário.
Art. 4º Serão aproveitados nos mesmos cargos
que desempenhavam ou em seus equivalentes, os
servidores que, na data desta Lei, se acham lotados
ou em exercício nos diversos órgãos da Justiça do
Trabalho.
Parágrafo único. Aos atuais dactilógrafos e
extranumerários mensalistas, lotados ou em
exercício nos diversos órgãos da Justiça do
Trabalho, será assegurado o aproveitamento na
classe inicial da carreira de escriturário desde que
percebam vencimentos ou salários inferiores aos
dessa classe.
Art. 5º Aos funcionários do quadro do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,
atualmente lotados nos órgãos da Justiça do
Trabalho é assegurado o direito de opção pelo
referido quadro, desde que o requeiram no prazo de
30 dias, a contar da data da publicação da presente
lei.
Art. 6º Os atuais ocupantes dos cargos em
comissão que contarem quinze anos de serviço
público dos quais mais de cinco na Justiça do
Trabalho serão efetivados nos referidos cargos, para
todos os efeitos legais.
Art. 7º Mediante assentimento dos presidentes
dos tribunais regionais do trabalho entre si, ou entre
qualquer dêles e o presidente do Tribunal Superior
do Trabalho poderá ser feita a transferência do
quadro de uma para outra Região ou para o da
secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, nos
têrmos estabelecidos pela lei.
Parágrafo único. Caberá ao presidente do
Tribunal, para cujo quadro se transferir o funcionário,
a expedição do respectivo ato.
Art. 8º A todos os funcionários componentes
dos quadros ora estruturados, é assegurado o direito
a 30 dias de férias anuais.
Art. 9º Aplica-se no que couber, aos
funcionários da Justiça do Trabalho a legislação
concernente aos servidores públicos civis da União.
Art. 10º São dispensadas da exigência de
interstício
as
primeiras
promoções,
para
preenchimento dos cargos de carreira constantes
dos quadros criados por esta lei.
Art. 11º Serão apostilados os títulos de
nomeação dos atuais funcionários, lotados nos
órgãos da Justiça do Trabalho, e cujos cargos
correspondam aos que integram os quadros, ora
criados.
Art. 12º São extintos, no Quadro Permanente
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, os
cargos
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isolados, de provimento em comissão e os de carreira,
constantes da tabela anexa, pertencentes aos órgãos da
Justiça do Trabalho.
§ 1° São suprimidas as atuais funções gratificadas,
dos órgãos da Justiça do Trabalho.
§ 2° São também suprimidas as tabelas numéricas
dos extranumerários mensalistas (T. N. M.), ordinária e
suplementar, assim como as de extranumerários diaristas
(T. N. D.) de todos os órgãos da Justiça do Trabalho.
Art. 13º No orçamento da despesa do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, para o exercício de 1948, e
destacada a transferência para o orçamento dos órgãos do
Poder Judiciário – Justiça do Trabalho da Verba 1 –
Pessoal – Consignação I – 01 – Pessoal Permanente, a
quantia de Cr$ 6.493.800,00 (seis milhões quatrocentos e
noventa e três mil e oitocentos cruzeiros), correspondentes
aos vencimentos do pessoal administrativo e cargos
isolados e de carreira, atualmente lotado no Tribunal
Superior do Trabalho, nos Tribunais Regionais do Trabalho
e nas Juntas de Conciliação e Julgamento.
Art. 14º As dotações consignadas no orçamento da
despesa para o exercício de 1948 para os órgãos da
Justiça do Trabalho na Verba 1 – Pessoal, Consignação I –
Pessoal Permanente, Consignação I I – Pessoal
extranumerário e Consignação I I I – 09 – Funções
gratificadas, são substituídas pelas seguintes somas
globais.
Verba I – Pessoal – Consignação I – 01 – Pessoal
Permanente.

Tribunal Superior do
Trabalho...............................
Tribunal Superior do
Trabalho e 14 J. C. J da 1ª
Região.................................
Tribunal Superior do
Trabalho e 14 J. C. J DA 2ª
Região.................................
Tribunal Superior do trabalho
e 4 J. C. J da 3ª Região........
Tribunal Superior do
Trabalho e 8 J. C. J da 4ª
Região.................................
Tribunal Superior do trabalho
e 4 J. C. J da 5ª
Região.................................
Tribunal Superior do
Trabalho e 5 J. C. J da 6ª
Região................................

Cr$
4.151.400,00
3.093.000,00
3.437.400,00
947.400,00
1.405.200,00
975.000,00
1.116.000,00

Tribunal Superior do
Trabalho e 3 J. C. J. da 7ª
Região ................................
Tribunal Superior do
Trabalho e 2 J. C. J. da 8ª
Região ................................

772.200,00
638.400,00

Consignação III – 09 – Funções Gratificadas
Tribunal
Superior
do
Trabalho .............................
Tribunal Superior do
Trabalho e 14 J. C. J. da 1ª
Região ................................
Tribunal Superior do
Trabalho e 14 J. C. J da 2ª
Região ................................
Tribunal Superior do
Trabalho e 4 J. C. J. da 3ª
Região ................................
Tribunal
Superior
do
Trabalho e 8 J. C. J. da 4ª
Região ................................
Tribunal Superior do
Trabalho e 4 J. C. J. da 5ª
Região ................................
Tribunal Superior do
Trabalho e 5 J. C. J. da 6ª,
Região ................................
Tribunal Superior do
Trabalho e 3 J. C. J. da 7ª,
Região ................................
Tribunal Superior do
Trabalho e 2 J. C. J. da 8ª
Região ................................

Cr$
146.400,00
15.600,00
15.600,00
12.600,00
12.600,00
2.600,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00

Art. 5° Aos tribunais regionais do trabalho incumbe
promover, no exercício de 1948, a distribuição dos créditos
a que se refere o artigo anterior às juntas de conciliação e
julgamento das respectivas regiões, de conformidade com
as tabelas anexas e lotação aprovada para cada Junta de
Conciliação e Julgamento.
Art. 16º É aberto o crédito suplementar de Cr$
5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil cruzeiros)
para a Verba 1 – Pessoal consignação I – 01 – Pessoal
Permanente do Orçamento da despesa do Poder Judiciário
– Justiça do Trabalho – para o exercício de 1948, a fim de
atender ao acréscimo de despesa resultante da presente
Lei, que entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 17º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de Janeiro de 1948. – Manoel
Duarte, presidente. – Herophilo Azambuja. – Andrade
Ramos. – Alfredo Sá.
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
SITUAÇÃO PROPOSTA
Cargos isolados de provimento em comissão
Numero
de
cargos
1
3
1
1

Cargos
Diretor Geral ...................................
Diretor de Divisão ...........................
Secretário do Tribunal ....................
Secretário do Presidente.................

Classe
ou
padrão
Q
P
M
L

Observações

Cargos isolados de provimento efetivo
Numero
de
cargos
1
1
1
1
5
6
7
1
1
1
16

Cargos
Revisor ............................................
Assistente do Presidente.................
Assistente do Diretor Geral..............
Taquígrafo revisor............................
Taquígrafo........................................
Taquígrafo auxiliar DDD..................
Redator............................................
Almoxarife.......................................
Chefe de portaria.............................
Motorista..........................................
Servente...........................................

Classe
ou
padrão
N
M
M
L
J
I
J
I
I
G
B

Observações

Cargos de carreira
Numero
de
cargos
4
5
6
7
8
10
15
17
40
1
1
2
3
3

Cargos
Oficial Judiciário..................................
Oficial Judiciário..................................
Oficial Judiciário..................................
Oficial Judiciário..................................
Oficial Judiciário..................................
Oficial Judiciário..................................
Escriturário..........................................
Escriturário..........................................
Escriturário..........................................
Contínuo ............................................
Contínuo.............................................
Contínuo.............................................
Contínuo.............................................
Contínuo.............................................

Classe
ou
padrão
M
L
K
J
I
H
G
F
E
G
F
E
D
C

Observações
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Numero
de
cargos
11
1
3
1
1
1
2
2
2

Funções Gratificadas
Funções

Gratificação anual

Chefe de Seção...........................................
Secretário do Diretor Geral..........................
Secretário do Diretor de Divisão..................
Secretário do Corregedor............................
Encarregado da Revista do Tribunal
Superior do Trabalho...................................
Encarregado da Biblioteca...........................
Encarregado de Turma................................
Auxiliar do presidente..................................
Auxiliar do Diretor Geral...............................

7.200,00
7.200,00
6.000,00
6.000,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
3.600,00

TRIBUNAIS REGIONAIS DO GRUPO C
TRIBUNAL REGIONAL DA 1ª REGIÃO E 14 JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO
Situação proposta
Cargos isolados de provimento em comissão
Numero
Classe
de
Cargos
ou
cargos
padrão
1
Diretor da Secretaria do T. R. T ..................
N
9
Chefe de Secretaria das J. C. J. do DIstrito
L
Federal.........................................................
5
Chefe de Secretaria das J. C. J. de Niterói,
K
Vitória, Petrópolis e Campos.......................
1
Distribuidor – Distrito Federal......................
K
1
Distribuidor – Niterói....................................
J

Observações

Cargos isolados de provimento efetivo
Numero
de
cargos
1
1
9
5
5
20
6

Cargos
Contador......................................................
Taquígrafo....................................................
Oficial de Diligências ...................................
Oficial de Diligências....................................
Porteiro de Auditório....................................
Servente.......................................................
Servente.......................................................

Classe
ou
padrão
K
H
F
E
E
B
A

Observações

– 126 –
Cargos de carreira
Numero
de
cargos
1
1
2
3
18
21
52

Cargos
Oficial Judiciário....................................
Oficial Judiciário....................................
Oficial Judiciário....................................
Oficial Judiciário....................................
Escriturário............................................
Escriturário............................................
Escriturário............................................

Classe
ou
padrão
K
J
I
H
G
F
E

Observações

Funções gratificadas
Numeros
de
Funções
cargos
1
Secretário do Presidente do T. R. T...
2
Chefe de Seção do T. R. T.................

Gratificação anual
6.000,00
4.600,00

TRIBUNAIS REGIONAIS DO GRUPO C
Tribunal Regional da 2ª Região e 14 Juntas de Conciliação e Julgamento
SITUAÇÃO PROPOSTA
Cargos isolados de provimento em comissão
Numero
Classe
de
Cargos
ou
cargos
padrão
1
Diretor da Secretaria do T. R. T............
N
7
Chefe de Secretaria das J. C. J. de
São Paulo.............................................
L
7
Chefe de Secretaria das J. C. J. de
Sto, André, Santos, Sorocaba, Jundiaí,
Campinas, Curitiba e Cuiabá................
K
1
Distribuidor – São Paulo.......................
K

Observação
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Cargos isolados de provimento efetivo
Numero
de
Cargos
1
1
4
8
6
18
10

Cargos
Contador........................................
Taquígrafo.....................................
Porteiro de Auditório......................
Oficial de Diligências.....................
Oficial de Diligências.....................
Servente........................................
Servente........................................

Classe
ou
padrão
K
H
E
F
E
B
A

Observações

Cargos de carreira
Numero
de
cargos
1
1
2
3
18
21
52
26

Cargos
Oficial Judiciário...........................
Oficial Judiciário...........................
Oficial Judiciário...........................
Oficial Judiciário...........................
Escriturário...................................
Escriturário....................................
Escriturário....................................
Escriturário(Suplementar)..............

Classe
ou
padrão
K
J
I
H
G
F
E
E

Observações

Funções Gratificadas
Numero
de
Funções
Cargos
1
Secretário do Presidente do T. R. T. .........
2
Chefe de Seção do T. R. T........................

Gratificação anual
6.000,00
4.800,00

TRIBUNAIS REGIONAIS DO GRUPO B
Tribunal Regional da 3ª Região e 4 Juntas de Conciliação e julgamento
SITUAÇÃO PROPOSTA
Cargos isolados de provimento em comissão
Numero
de
Cargos
cargos
1
Diretor da Secretaria do T. R. T. .....
Chefe de Secretaria das J. C. J. de
2
Belo Horizonte..................................
Chefe de Secretaria das J. C. J. de
2
Juiz de Fora Goiânia........................
1
Distribuidor – Belo Horizonte...........

Classe
ou
padrão
L
K
J
J

Observações
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Cargos isolados de provimento efetivo
Numero
Classe
de
Cargos
ou
cargos
padrão
8
Servente.............................................
E
4
Oficial de Diligências..........................
A

Observações

Cargos de carreira
Numero
de
Cargos
1
1
2
6
7
16

Cargos
Oficial Judiciário...............................
Oficial Judiciário...............................
Oficial Judiciário...............................
Escriturário........................................
Escriturário........................................
Escriturário........................................

Classe
ou
padrão
J
I
H
G
F
E

Observações

Funções Gratificadas
Numero
de
Funções
cargos
1
Secretário do Presidente do T. R. T...........
2
Chefe de Seção do T. R. T........................

Gratificação anual
5.400,00
3.600,00

TRIBUNAL REGIONAL DA 4ª REGIÃO E 8 JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO
SITUAÇÃO PROPOSTA
Cargos isolados de provimento em comissão
Numero
de
Cargos
cargos
1
Diretor da secretaria do T. R. T................
3
Chefe de Secretaria das J. C. J. de Porto
Alegre.......................................................
5
Chefe de Secretaria J. C. J.de
Florianópolis, Rio Grande, Pelotas, São
Jerônimo e Leopoldo................................
1
Distribuidor – Pôrto Alegre.......................

Classe
ou
padrão
L
K
J
J

Observações
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Cargos isolados de provimento efetivo
Numero
de
Cargos
cargos
3
Oficial de Diligências.................................
13
Servente....................................................

Classe
ou
padrão
E
A

Observações

Cargos de carreira
Numero
de
Cargos
1
1
2
6
7
30

Cargos
Oficial Judiciário....................................
Oficial Judicial......................................
Oficial Judicial......................................
Escriturário...........................................
Escriturário...........................................
Escriturário...........................................

Classes
ou
padrão
J
I
H
G
F
E

Observações

Funções gratificadas
Numero
de
Cargos
1
2

Funções

Gratificação anual

Secretario do presidente do T. R. T...........
Chefe de Seção do T. R. T.

5.400,00
3.600,00

TRIBUNAIS REGIONAIS DO GRUPO B
Tribunal Regional da 5ª Região e 4 juntas de conciliação e Julgamento
SITUAÇÃO PROPOSTA
Cargos isolados de provimento em comissão
Número
de
Cargos
1
3
1
1

Cargos
Diretor da Secretaria do T. R. T.............
Chefe de Secretaria das J. C. J. de
Salvador.................................................
Chefe de Secretaria da J.C.J. de
Aracaju..................................................
Distribuidor – Aracaju............................

Classes ou
padrão
L
K
J
J

Observação
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Cargos isolados de provimento efetivo
Numero de
cargos

Cargos

4
10

Oficial de Diligências.................................
Servente....................................................

Classe
ou
padrão
E
A

Observações

Cargos de carreira
Numero
de
Cargos
1
1
2
6
7
16

Cargos
Oficial Judiciário....................................
Oficial Judicial......................................
Oficial Judicial......................................
Escriturário...........................................
Escriturário...........................................
Escriturário...........................................

Classes
ou
padrão
J
I
H
G
F
E

Observações

Funções gratificadas
Numero
de
Cargos
1
2

Funções

Gratificação anual

Secretario do presidente do
T. R. T..................................
Chefe de Seção do T. R. T.

5.400,00
3.600,00

TRIBUNAL REGIONAL DA 5ª REGIÃO E 4 JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO
SITUAÇÃO PROPOSTA
Cargos isolados de provimento em comissão
Número
de
Cargos
1
2
3
1

Cargos
Diretor da Secretaria do T. R. T.............
Chefe de Secretaria das J. C. J. de
Salvador.................................................
Chefe de Secretaria da J.C.J. de
Aracaju..................................................
Distribuidor – Recife.............................

Classes
ou
padrão
L
K
J
J

Observação
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Cargos isolados de provimento efetivo
Numero
de
cargos

Cargos

Classe
ou
padrão

5

Oficial de Diligências ...

E

14

Servente........................

A

Observações

Cargos de carreira
Numero
de
cargos

Cargos

Classe
ou
padrão

1
1
2
6
7
20

Oficial Judiciário............
Oficial Judiciário...........
Oficial Judiciário...........
Escriturário....................
Escriturário....................
Escriturário....................

J
I
H
G
F
E

Observações

Funções gratificadas
Numero
de
cargos

Funções

1

Secretário do
Presidente do T. R. T...

2

Chefe de Seção do
T.R.T............................

Gratificação anual

5.400.00
3.600,00
TRIBUNAIS REGIONAIS DO GRUPO A

Tribunal Regional da 8" Região e 2 Juntas de Conciliação e Julgamento
SITUAÇÃO PROPOSTA
Cargos isolados de provimento em comissão

Numero
de
cargos
1
3

Cargos

Diretor da Secretaria
doT. R. T.....................
Chefe de Secretaria
das
J.C.J.
de
Fortaleza, Terezina e
São Luiz......................

Classe
ou
padrão
K

J

Observações
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Cargos isolados de provimento efetivo
Numero
de
cargos

Cargos

Classe
ou
padrão

3

Oficial de Diligências........................

E

9

Servente...........................................

A

Observações

Cargos de carreira

Numero
de
cargos

1
2
5
6
15

Classe
ou
padrão

Cargos

Oficial Judiciário...............................
Oficial Judiciário...............................
1 Escriturário ...................................
Escriturário.......................................
Escriturário.......................................

Observações

I
H
G
F
E

Funções gratificadas
Numero
de
cargos

Funções

Gratificação anual

1

Secretário do Presidente
do T. R. T........................................

4.800.00

TRIBUNAIS REGIONAIS DO GRUPO A
Tribunal Regional da 7ª Região e 3 Juntas de Conciliação e Julgamento
SITUAÇÃO PROPOSTA
Cargos isolados de provimento em comissão
Numero
de
cargos

Cargos

Classe
ou
padrão

1

Diretor da Secretaria do
T. R. T. ........................................

K

2

Chefe de Secretaria das
J. C. J. de Belém e Manáus.........

J

Observações
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Cargos isolados de provimento efetivo
Numero
de
cargos

Cargos

Classe
ou
padrão

2
9

Oficial de diligências........................
Servente..........................................

E
A

Observações

Cargos de carreira
Numero
de
cargos

Cargos

Classe
ou
padrão

1
2
3
5
13

Oficial judiciário ..............................
Oficial Judiciário .............................
Escriturário .....................................
Escriturário......................................
Escriturário .....................................

I
H
G
F
E

Observações

Funções gratificadas
Numero
de
cargos

Funções

1

Secretário do Presidentedo T. R. T.

São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres:

Gratificação anual

4.800,00
PROJETO DE RESOLUÇÃO

O Senado Federal, nos têrmos do art. 40 da
Constituição e do art. 93 do Regulamento em vigor,
da Secretaria do Senado, resolve nomear Laura
N.º 90, de 1948
Bandeira Accioly para preencher a vaga de
taquígrafo desse M existente no quadro da sua
Secretaria.
Da Comissão Diretora
Senado Federal, em 29 de janeiro de 1948. –
A Comissão Diretora tendo em vista o Mello Vianna, Presidente. – Georgino Avelino. – João
resultado do concurso a que se procedeu no Senado Villasboas. – Dario Cardoso. – Plínio Pompeu.
para preenchimento das vagas de taquígrafos e já
tendo sido nomeada a candidata classificada em
PARECER
primeiro lugar resolve indicar Laura Bandeira Accioly
para a saga existente pela promoção do Taquigrafo
Nº 91, de 1948
classe M, Francisco Rodrigues Soares Pereira à
classe N.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
A indicada obteve o 2º lugar no referido o projeto nº 29, de 1947.
concurso.
Relator: Sr. Etelvino Lins.
A Comissão Diretora submete á consideração
Pelo projeto nº 29, de autoria do
do Senado o seguinte:
nobre
Senador
Azevedo
Ribeiro,
fica
PARECER
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o Poder Executivo autorizado a dispender,
através
do
Ministério
da
Agricultura,
em
instalaçoes de granjas nas proximidades de Belém e
das principais cidades do Estado do Pará a
quantia de cinco milhões de cruzeiros, pela verba
destinada ao plano de valorização econômica da
Amazônia.
Falaram, já, sôbre a matéria, dando-lhes
aprovação, as comissões de Agricultura e de
Finanças.
Nada há a arguir quanto á constitucionalidade
do projeto. Vale ponderar, todavia, que a aplicação
do artigo 199 da Constituição de 18 de setembro
devia ser subordinada ao "plano de valorização
econômica da Amazônia" ainda não elaborado.
Evitar-se-iam, assim, obras dispersas sem uma
visão de conjunto os grandes e importantes
problemas a enfrentar naquela região realmente tão
necessitada de amparo e assistência. Não foi outro,
aliás, o pensamento do legislador constituinte,
ao
estabelecer
que
seriam
aplicados
por
intermédio do Govêrno Federal os próprios recursos
previstos no parágrafo unico do art. 199, isto é, a
contribuição dos Estados, Territórios e municípios da
região Amazônica, para a execução do mesmo
plano.
Caberia apontar aqui outro inconveniente,
além daquele de obras dispersas – a possibilidade
de uma injusta distribuição das verbas entre os
Estados, Territórios e municípios da região a ser
beneficiada através de um plano cuidadosamente
traçado.
Com essas considerações entregamos o
projeto à apreciação do plenário, opinando pela sua
inconveniência.
Sala das Comissões, em 27 de janeiro de
1948. – AttiIio Vivacqua, Presidente. – Etelvino Lins.
Relator. – Filinto Muller. – Ferreira de Souza, de
acôrdo com o parecer, sou também pela
inconstitucionalidade da iniciativa, por me parecer de
caráter financeiro o projeto, bem como porque o
Plano de Valorização da Amazônia exige lei
especial. Por outro lado, tendo o orçamento
distribuído tal verba não é possível destacar parte –
Olavo Oliveira. – Vergniaud Wanderley. – Waldemar
Pedrosa.

PARECER
N.º 92, de 1946
(Da Comissão de Redação de Leis)
Relator – Sr. Cícero de Vasconcelos
Redação final da proposição nº 247, de 1947.
E' a Comissão de parecer que seja mantida a
redação com que foi aprovado pelo Senado o projeto nº
589, de 1947, da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 27 de
janeiro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. – Cícero
de Vasconcelos, Relator. – Waldemar Pedrosa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministério da Agricultura, o crédito especial de quatrocentos
e quinze mil, setecentos e sessenta e quatro cruzeiros (Cr$
415,764,00), destinado ao pagamento fornecimento de
ilegível instalações no Centro Nacional de Ensino e
Pesquisas ilegivel e que trata o processo protocolado no
Tesouro Nacional sob o n. 239.282-46.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER
Nº 93, de 1948
(Da Comissão de Redação de Leis).
Relator – Sr. Cícero de Vasconcelos.
Redação final da proposição nº 206, de 1947.
A Comissão é de parecer que seja dada ao projeto nº
759-A, de 1947, da Câmara dos Deputados a redação final
submetida em anexo ao Senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 28 de
janeiro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Waldemar Pedrosa, Relator. – Cícero de Vasconcelos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O Tribunal de Contas registrará os
têrmos dos contratos celebrados em 23 de maio de
1947, entre o Ministério da Agricultura e a Serviços
Hollerith S. A., Instituto Brasileiro de Mecanização
(. B. M.), para execução dos cálculos mensais e
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anuais das observações meteorológicas da rêde de
Estações Metereológicas, e dos cálculos sôbre os
valores mensais das observações do vento em tôda a
rêde aerológica do Serviço de Meteorologia, uns e
outros relativos ao ano de 1946, e nas importâncias de
Cr$ 152.649.00 (cento e cinqüenta e dois mil seiscentos
e quarenta e nove cruzeiros) e Cr$ 204.000,00
(duzentos e quatro mil cruzeiros), respectivamente,
correndo as despesas por conta da Verba 3 – Serviços
e Encargos – Consignação 1 – Diversos –
Subconsignação 36 – Serviços Contratuais – item 27 –
Serviço de Meteorologia – letra b) Serviços Mecânicos,
de estatistica e contabilidade – letra d) Serviços de
perfuração e conferência de cartões correspondentes a
questionários aerológicos do exercício de 1946, do
Orçamento da União (Lei nº 3, de 2 de dezembro de
1946).
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.

PARECER
Nº 95, de 1948
(Da Comissão de Redação de Leis).

Relator, Sr. Cícero de Vasconcelos.
Redação final da proposição nº 317, de 1947.
A Comissão é de parecer que seja dada
ao projeto nº 1.090-A, de 1947, da Câmara dos
Deputados, a redação final submetida em anexo ao
Senado.
Sala da comissão de Redação de Leis, em 28 de
janeiro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Cícero de Vasconcellos, Relator. – Waldemar Pedrosa.
O Congresso Nacional decreta:.
Art. 1º. E' o poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial
de Cr$ 33.000,00 (trinta e três mil cruzeiros), para
atender ao pagamento de gratificação de magistério,
PARECER
relativa ao período de 1 de janeiro de 1941 a 31 de
dezembro de 1946, nos têrmos do Decreto-lei nº 2.895,
Nº 94, de 1948
de 21 de dezembro de 1940, modificado pelo de número
8.315, de 7 de dezembro de 1945, concedida a Elzira
(Da Comissão de Redação de Leis).
Polônia Amabile, Professor Catedrático (E. N .M. – U.
B.), interino, padrão M, do Quadro Permanente do
Redação final da proposição nº 4, de 1948.
Ministério da Educação e Saúde.
A Comissão é de parecer que seja dada ao
Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua
projeto nº 1.071-B, de 1947, da Câmara dos Deputados, publicação, revogadas as disposições em contrário.
a redação final submetida em anexo ao Senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 28 de
PARECER
janeiro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Waldemar Pedrosa, Relator. – Cícero de Vasconcelos.
Nº 96, de 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. E' aberto ao Congresso Nacional o crédito
(Da Comissão de Redação de Leis)
especial de Cr$ 3.303.000,00 (três milhões, trezentos e
três mil cruzeiros), destinado a ocorrer ao pagamento da
Relator, Sr. Waldemar Pedrosa.
ajuda de custo ao Congressistas, relativa à convocação
Redação final da proposição nº 308, de 1947.
extraordinária do mesmo Congresso para funcionar de
E' a Comissão de parecer que seja dada ao
16 de dezembro de 1947 à 16 de fevereiro de 1948, projeto nº 1.065-A, de 1947, da Câmara dos Deputados,
devendo ser observada a seguinte discriminação:
aprovado pelo Senado, a redação que ora apresenta.
Ajuda de custo:
Fêz a retificação devida no nome do artífice, que é
"Alexandre Kalicheski" e não "Alexandre Kalicheschki",
como está no projeto, tendo tido em vista, para isso, o
Cr$
Câmara dos Deputados.............
2.736.000,00 que consta a respeito dêsse nome, nos diversos
Senado Federal.........................
567.000,00 documentos existentes no processo.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 28 de
Total...............................
3.303.000,00
janeiro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Waldemar Pedrosa, Relator. – Cícero de VasconceIlos.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Guerra, o crédito especial de cinco mil
cruzeiros (Cr$ 5.000,00), para atender ao pagamento da
gratificação a que fez jús, por trabalho técnico, o artífice
classe F, do Quadro Suplementar do mesmo Ministério,
Alexandre Kalicheski.
Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

vado pelo Senado o projeto nº 1.088-A, de 1947, da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 27
de janeiro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Cícero de Vasconcelos, Relator.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. E' o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 10.883,90 (dez mil oitocentos e
oitenta e três cruzeiros e noventa centavos), para
atender ao pagamento de gratificação de magistério,
PARECER
relativa ao período de 10 de agôsto de 1945, a 31 de
dezembro de 1946, conforme dispõe o Decreto-lei nº
N.º 97, de 1948
2.895, de 21 de dezembro de 1940, modificado pelo
de nº 8.315, de 7 de dezembro de 1945, concedida a
(Da Comissão de Redação de Leis)
Francisco Barreto Rodrigues Campelo, Professor
Catedrático (F. D. Recife), padrão M, do Quadro
Relator, Sr. Waldemar Pedrosa.
Permanente do Ministério da Educação e Saúde.
Redação final da proposição nº 305, de 1947.
Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de
E' a Comissão de parecer que seja mantida a sua publicação, revogadas às disposições em
redação com que foi aprovado pelo Senado o projeto nº contrário.
979-A de 1947, da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 27 de
Nº 99, de 1948
janeiro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Waldemar Pedrosa, Relator. – Cícero de Vasconcelos.
Da Comissão de Finanças, sôbre e Proposição
O Congresso Nacional decreta:
nº 254, de 1947.
Art. 1º. E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
Relator: – Sr. Durval Cruz.
pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial
A proposição nº 254 da Câmara dos
de Cr$ 25.987,00 (vinte e cinco mil novecentos e oitenta Deputados origina-se na mensagem de 1 de junho
e sete cruzeiros), para atender ao pagamento de de 1947 do Senhor Presidente da República em que
diferença de gratificação de magistério, relativa ao solicita a transferência para o quadro permanente do
período de 2 de maio de 1943 a 31 de dezembro de Ministério da Fazenda do cargo de tesoureiro do
1946, conforme dispõe o Decreto-lei nº 2.985, de 21 de quadro permanente do Ministério do Trabalho,
dezembro de 1940, modificado pelo de nº 8.315, de 7 Indústria e Comércio.
de dezembro de 1945, concedida a Tomáz Alberto
Pelo Decreto-lei nº 9.813 de 9 de setembro de
Teixeira Coelho Filho, Professor Catedrático (F. N. F. – 1946 foram trasferidos para o Ministério da Fazenda
U. B.), padrão M, do Quadro Permanente do Ministério todos os encargos de tesoureiro e ajudante de
da Educação e Saúde.
tesoureiro dos demais Ministérios.
Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua
Quando se confeccionaram os quadros para
publicação, revogadas as disposições em contrário.
execução do referido decreto, no Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio foi esquecido o
PARECER
funcionário Paulo Gualberto Correia, tesoureiro,
padrão "J".
N.º 98, de 1948
O Ministério do Trabalho pretendeu corrigir o
lapso, propondo a inclusão do funcionário
(Da Comissão de Redação de Leis).
esquecido na carreira de Oficial Administrativo, letra
"J".
Relator, Sr. Cícero de Vasconcelos.
Manifestou-se contra a formula do Ministério
Redação final da proposição nº 319, de 1947.
do Trabalho o D. A. S. P., que chomou a atenção
E' a Comissão de parecer que seja para o circunstância de ser provida, mediante
mantida
a
redação
com
que
foi
apro– concurso,
a
carreira
de
Oficial
Adminis-
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trativo. Reconhecendo, porém, a necessidade de
regularizar a situação, o próprio D. A. S. P. opinou
favoràvelmente à transferência do tesoureiro do Ministério
do Trabalho, para o Ministério da Fazenda, tal como
determina o decreto que contralisou, no Ministério da
Fazenda, as tesourarias das diversas repartições federais.
O Senhor Presidente da República solicitou através
de mensagem dirigido ao Congresso esta providência.
A Câmara dos Deputados, diante de manifestação
favorável das Comissões de Finanças e Orçamento
e de Serviço Público Civil, aprovou o anteprojeto do
executivo.
Em face das razões expostas, somos de parecer
que o Senado aprove a proposição da Câmara dos
Deputados.
Sala das Comissões, em 9 de janeiro de 1948. – Ivo
d'Aquino, Presidente. – Durval Cruz, Relator. – Ferreira de
Souza. – Andrade Ramos. – Salgado Filho – Santos
Neves. – Alfredo Neves. – José Americo.

A Comissão de Finanças opinou pela
aprovação da Proposição.
Parece-nos, data vênia, que o assunto seria
mais da alçada da Comissão de Constituição e
Justiça, que o examinaria sob o ponto de vista da
sua legalidade, do que da de Trabalho e
Previdência.
Atendendo, entretanto, a distribuição não
temos dúvida em opinar sôbre a Proposição e o
fazemos aconselhando sua aprovação pelo plenário
visto como visa ela corrigir uma falha existente na
organização dos quadros do Serviço Público e está
de acôrdo com as disposições legais que disciplinam
a matéria.
Sala das Comissões, em 28 de janeiro da
1948. – Lucio Corrêa, Presidente. – Filinto Müller,
Relator. – Hamilton Nogueira. – Pereira Pinto.

Nº 100

Nº 101 – 1948

Da Comissão de Trabalho e Previdência Social
sôbre a Proposição nº 254, de 1947.
Relator: – Filinto Müller.
Versa a Proposição nº 254, de 1947 sôbre o
transferência de um cargo isolado de Tesoureiro, padrão
"J", do Quadro Permanente do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio para o Quadro Permanente do
Ministério da Fazenda.
Tal medida foi solicitada ao Poder Legislativo pelo
Sr. Presidente da República que em Mensagem nº 253, de
1º de junho de 1947, esclarece ter havido um lapso
quando foram organizadas as tabelas para execução do
Decreto-lei nº 9.813, de 9 de setembro de 1946.
Por fôrça deste diploma legal foram transferidos
para o Ministério da Fazenda todos os cargos de
Tesoureiro e Ajudante de Tesoureiro existentes nos
demais Ministérios Civis.
Devido ao lapso a que faz referência a Mensagem
presidencial, deixou de ser transferido um cargo isolado de
Tesoureiro, padrão "J", do Ministério do Trabalho. A
Proposição nº 254, de 1947 visa corrigir o equivoco
estabelecendo a necessária uniformidade com as medidas
anteriormente adotadas pelo governo.

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
a proposição número 197, de 1947.
Relator, Sr. Filinto Müller.
A Proposição nº 197, de 1947, visa à
concessão de vantagens a militares que participaram
de operações de guerra. Tais vantagens consistem
essencialmente na promoção ao posto imediato,
quando forem aquêles militares transferidos para a
reserva ou reformados.
Ao projeto vindo da Câmara dos Deputados
apresentou a Comissão de Finanças emendas que
modificam a redação do parágrafo único do artigo e
suprimindo o artigo 6º do projeto A Comissão de
Fôrças Armadas por sua vez apresentou subemenda modificando a redação do artigo 1º.
Examinando a Proposição verificamos que quer com
o ponto de vista de sua constitucionalidade quer sob
o da legalidade, nenhuma restrição pode ser feita.
Julgamos, assim merecer a aprovação do plenário.
Sala das Comissões, em 29 de janeiro de
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Filinto Müller,
Relator. – Arthur Santos. – Ferreira de Souza. –
Etelvino Lins. – Waldemar Pedrosa.

PARECER
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PARECER
Nº 102 – 1948
(Da Comissão de Redação de Leis)
Redação ,final da proposição nº 284, de 1947.
Relator: Senador Ribeiro Gonçalves
A Comissão submete ao Senado a redação
final da proposição número 284, de 1947, na qual fez
algumas modificações de forma.
A proposição começa por declarar revogados
vários decretos. E' o que se vê do seu artigo 1º.
Essa disposição passa a constituir matéria do
último artigo.
O artigo 2º passa a ser o 1º, que se torna o 2º.
Essa inversão é necessária a bem da clareza do
projeto.
No artigo 5º, parágrafo 1º, a proposição dá
nova redação ao parágrafo 4º do artigo 3º do decreto
número 21.461, de 3 de junho de 1932.
A Comissão fez dessa "redação" a matéria do
mesmo parágrafo 1º, sem aludir ao Decreto nº
21.461, e na disposição final declara revogado êsse
decreto no citado parágrafo 4º do artigo 3º.
Ainda no artigo 5º a proposição revoga o artigo
2º do Decreto número 6.548, de 31 de maio de 1944.
Essa revogação, de acôrdo com as
modificações feitas, vem na disposição final.
No artigo 5º da proposição, que se torna o
artigo 4º, foram feitas as modificações necessárias
em virtude das alterações a que a Comissão acaba
de aludir.
O artigo 14 da proposição encerra uma
exceção à regra do artigo 16, atinente à data em que
a lei deve entrar em vigor. A Comissão fundiu os dois
artigos.
A parte final do último, isto é, do artigo 16 da
proposição, pela qual são revogadas as disposições
em contrário, passa a constituir artigo distinto.
Substancialmente, não houve nenhuma
alteração.
Sala das Comissões, em 30 de dezembro de
1947 – Clodomir Cardoso, Presidente. – Ribeiro
Gonçalves, Relator. – Cícero de Vasconcelos
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Os demais oficiais superiores do Exército,
que tenham pertencido aos quadros "A" e "QA" re-

tornarão a êstes desde que, até a data da publicação
desta lei, não hajam sido promovidos por
merecimento.
Parágrafo único – O disposto neste artigo não
se aplica aos oficiais do quadro de Serviço de
Intendência do Exército.
Art. 2º – Os demais quadros serão reduzidos
de tantos oficiais quantos os que retornarem aos
quadros "A" e "QA".
Art. 3º – Os oficiais do quadro "A" terão a sua
situação regulada com as modificações constantes
da presente lei, pelo decreto nº 21.461, de 3 de
junho de 1932, cujo art. 3º, alínea 3, estabelece o
início do parelelismo entre os quadros ordinários
ordinário e "A".
Art. 4º – As promoções nos quadros "A” "QA"
e "TA" continuam a ser reguladas pelos decretos
ns. 21.461 de 3 de Junho de 1932, exceto o
parágrafo 2º do artigo 4º 1.556, de 8 de abril
de 1937 e decreto-lei nº 5.625 de 28 de junho de
1943, observadas as alterações constantes do de nº
6.548, de 31 de maio de 1944, executada a do
artigo 2º.
Parágrafo 1º – Mas promoções por
merecimento, concorrerão, indistintamente, à
formação das listas de acesso os oficiais dos
quadros Ordinário e, "A" se a promoção recair em
oficial pertencente ao quadro ordinário nenhuma
promoção se fará no quadro "A" se recair em oficial
do quadra "A" continuará êle nesse quadro e
preencher-se-á a vaga pelo princípio de antiguidade,
na forma estabelecida pelo parágrafo 1º do artigo 4º
do decreto nº 21.461, de 1932 sem alteração da
sequência dos princípios.
Parágrafo 2º – O oficial do quadro "A" que
promovido por merecimento, deva ser colocado ao
Almanaque do Exército acima do início do
paralelismo dos quadros, receberá número idêntico
ao do oficial do quadro ordinário da mesma
antiguidade ou ao do que se lhe seguir em
antiguidade, caso no posto para que se houver dado
a promoção não haja oficial de antiguidade igual.
Art. 5º – O quadro de anistiados de 1930
(decreto nº 21.461 citado) continua com a sua
designação atual (quadro "A"), passando a designarse quadro "B" o dos anistiados de 1934, (decretos
ns. 23.674 de 2 de janeiro de 1934 e 24.297, de 28
de maio de 1934).
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Art. 6 – Os oficiais do quadro “A” continuarão a
ser numerados no Almanaque do Exército pela forma
estabelecida no decreto nº 21.461, citado, devendo
os números ser seguidos da letra A.
Art.7º – Os oficiais do quadro “B” (revolução de
São Paulo) passarão a figurar no Almanaque do
Exército com a letra B sem número
Art. 8º – Nenhuma vantagem pecuniária
atrasada advirá aos oficiais cuja antiguidade venha a
ser revista em virtude desta lei.
Art. 9º – E' mandada a medida tomada em Aviso
nº 54, de 19 de janeiro de 1934, do Ministro de Guerra.
Art. 10 – Os oficiais do quadro "B" ingressarão
automáticamente no quadro ordinário, quando
promovidos por merecimento ou escolha e sómente
nestes casos.
Art. 11 – No Almanaque do Exército, os oficiais
do quadro técnico passarão a figurar simplesmente
com a letra "T".
Parágrafo único. – No uso normal o quadro
técnico passará a ter a designação de quadro "T".
Art. 12. – Os oficias do quadro "A", que
houverem ingressado no quadro Ordinário, em
virtude de promoção por merecimento, poderão
voltar ao primeiro, desde que o requeiram dentro de
60 dias, a partir da publicação desta lei.
Art. 13 – Os Majores e Capitães do Exército
ativo, que contarem mais de 25 anos de serviço,
computáveis no caso de transferência para a
reserva, e tiverem o interstício legal para a
promoção, e 45 e 43 anos de idade,
respectivamente, poderão ser transferidos para a
reserva remunerada no posto imediatamente
superior e com os vencimentos deste posto, contanto
que o requeiram dentro do prazo de seis meses, a
contar da data da publicação desta lei.
Parágrafo único. – Os favores dêste artigo não
serão concedidos aos oficiais do quadro de Técnicos
da Ativa (Q. T. A.), aos Intendentes, Veterinários,
Farmacêuticos e Dentistas.
Art. 14. – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, salvo se esta data coincidir com uma
das fixadas para as promoções no Exército, caso em
que passará a vigorar depois de feitas as
promoções.
Art. 15 – Revogam-se os Decretos-leis
nºs 1.934, de 30 de dezembro de 1939;
5.156,
de
19
de
janeiro
de
1940;

os arts. 2º e 3º do Decreto-lei nº 7.040, de 10 de
novembro de 1944; o art. 2º do Decreto-lei nº 6.548,
de 31 de maio de 1944; o parágrafo 1º do Decreto nº
21.461, de 3 de junho de 1932, e demais disposições
em contrário.
PARECER
Nº 103, de 1948
(Da Comissão de Redação de Leis)
Redação final da proposição nº 3, de 1948.
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.
E' a Comissão de Parecer que, ao projeto nº 3,
de 1948, do Senado, seja dada a redação com que o
mesmo vem em anexo.
Foram-lhe feitas algumas modificações de
forma.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 30
de janeiro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Waldemar Pedrosa, Relator. – Ribeiro Gonçalves.
– Cícero de Vasconcelos.
Art. 1º – Os funcionários civis ou militares, da
União, que reverterem à atividade em virtude da Lei
nº 171, de 15 de dezembro de 1947, serão, em cada
Ministério, classificados, na ordem da respectiva
antiguidade, em quadros suplementares ou
especiais.
Parágrafo 1º – As vagas que ocorrerem
nesses quadros não serão preenchidas.
Parágrafo 2º – Os funcionários civis ou
militares, que a êsses mesmos quadros
pertencerem, serão promovidos por antiguidade ou
por merecimento. Por antiguidade, sempre que se
tiver de promover, por êsse mesmo critério,
funcionario do quadro ordinário, que seja da mesma
categoria e de antiguidade imediatamente inferior;
por merecimento, quando, no quadro ordinário, tiver
de haver promoção, por merecimento, de funcionário
da mesma categoria, observadas as disposições
legais relativas aos requisitos necessários. Nêste
último caso, o funcionário do quadro suplementar ou
especial concorrerá com os do quadro ordinário, a
que ficará pertencendo, se for promovido.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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PARECER
Nº 104, de 1948
(Da Comissão de Redação de Leis)

1947.

Relator, Sr. Ribeiro Gonçalves.
Redação final da proposição número 20, de

A Comissão submete, com êste, ao Senado, a
redação final do substitutivo apresentado ao Senado,
e por êle aprovado, ao projeto nº 622-A, de 1947, da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 30
de janeiro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Ribeiro Gonçalves, Relator. – Waldemar Pedrosa.
– Cícero de Vasconcelos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' criado o Departamento de Desportos
do Exército (D. D. E.), com sede na Capital Federal,
e diretamente subordinado ao Ministro da Guerra.
Art. 2º Cumpre ao Departamento planejar,
dirigir coordenar e representar os desportos no
Exército, na conformidade das regras adotadas pelo
Conselho Nacional de Desportos.
Parágrafo único. A direção e organização do
desporto hípico passam ao Departamento, ficando
como seu órgão técnico-consultivo, para êsse fim, a
Diretoria de Remonta e Veterinária do Exército.
Art. 3º O Presidente do Departamento é membro
nato da Comissão Fiscal da Confederação Brasileira de
Hipismo, revogado o disposto no artigo 6º do Decreto-lei
nº 8.946, de 26 de janeiro de 1946, quanto ao Diretor da
Diretoria de Remonta e Veterinária do Exército.
Art. 4º São transferidos para o Departamento
de Desportos do Exército os créditos anuais
distribuídos à Diretoria de Remonta e Veterinária do
Exército, para a direção e organização das
competições hípicas desportivas.
Art. 5º O Poder Executivo baixará regulamento
para execução desta lei, a qual entrará em vigor na
data da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

da Câmara dos Deputados, a redação final
submetida em anexo ao Senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 30
de janeiro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Ribeiro Gonçalves, Relator. – Waldemar Pedrosa.
– Cícero de Vasconcelos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' revogada a letra d do artigo 1º da
Lei nº 102, de 18 de setembro de 1947, pela qual
foi retificada em alguns pontos a Lei nº 13, de 2
de janeiro do ano passado, referente à Verba 4 –
Obras, Equipamentos e Aquisição de Imóveis, do
Orçamento Geral da República de 1947
– Anexo 22 – Ministério da Viação e Obras
Públicas.
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 106 – 1948
(Da Comissão de Redação de Leis)

1947.

Relator, Sr. Ribeiro Gonçalves.
Redação final da proposição número 175, de

A Comissão é de parecer que seja dada ao
projeto nº 579, de 1947, da Câmara dos Deputados,
a redação final submetida em anexo ao Senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em
28
de
janeiro
de
1948.
–
Clodomir
Cardoso, Presidente. – Ribeiro Gonçalves,
Relator.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o
crédito especial de cinqüenta e sete mil cruzeiros
(Cr$ 57.000,00), para atender ao pagamento de
gratificação
de
magistério,
concedida
a
João Otaviano Gonçalves, professor catedrático,
padrão
M,
do
Quadro
Permanente
do
mesmo Ministério, relativa ao período de janeiro
PARECER
de 1941, a dezembro de 1946, nos têrmos
dos
Decretos-leis
números
2.895,
de
Nº 105, de 1948
21 de dezembro de 1940, 6.660, de 5 de
julho de 1944 e 8.315, de 7 de dezembro de
(Da Comissão de Redação de Leis)
1945.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
Relator, Sr. Ribeiro Gonçalves.
contrário.
Redação final da proposição número 323, de
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
1947.
expediente.
A Comissão é de parecer que seja
Dos
vetos
do
Sr.
Prefeito
do
dada
ao
projeto
nº
811-B,
de
1947, Distrito Federal, que acabam de ser li-
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dos e distribuídos à Comissão de Constituição e
Justiça, serão publicados avulsos oportunamente.
Comunico aos senhores senadores ter havido
engano por parte de um dos jornais desta Capital,
quanto à hora da convocação extraordinária do
Congresso, para hoje. A sessão terá lugar às 20
horas e não às 20,30, conforme foi noticiado, para
que possa ser observado o horário regimental, visto
como, se a sessão tivesse início às 20,30, poderia
terminar depois da meia noite, ou seja, no dia
imediato.
Eis o motivo da retificação que faço para
conhecimento dos srs. senadores. (Pausa).
A Sra. Alcina Neiva comunica, por telegrama,
ao Senado ter sido empossada no cargo de prefeito
de município do Estado do Maranhão. Tratando-se
da espôsa do ilustre Senador José Neiva,
achei-me no dever de dar destaque a essa
comunicação, rendendo ao mesmo tempo a devida
homenagem à Exma. Sra. e ao Senhor Senador seu
espôso.
Vem à Mesa, é lido e deferido pelo Sr.
Presidente o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 19, de 1948
Requeremos sejam solicitadas por Intermédio
da Mesa, ao Sr. Ministro da Fazenda, as seguintes
informações:
a) quais os estudos e projetos existentes sôbre
o plano de liquidação do Departamento Nacional do
Café, elaborados nos têrmos do Decreto-lei nº 9.410,
de 28 de junho de 1946.
b) quais os projetos ou pareceres oferecidos
sôbre êsse plano e os atos da liquidação do D. N. C.
pela Junta Consultiva a que se refere o artigo 9º do
citado Decreto-lei número 9.410.
c) quais os estoques de café do D. N. C., neles
compreendidos os apenhados ao empréstimo de
Libras 20.000.000.000.
d) qual o saldo do referido empréstimo e o
montante dos depósitos feitos pelo D. N. C. no
Banco do Brasil, vinculados ao serviço do mesmo
empréstimo.
e) quais as demais responsabilidades do D. N.
C. já apuradas ou previstas, que, na forma do
disposto no artigo 3º do Decreto-lei nº
9.410, deverão ser atendidas pelo produto

de realização do ativo da autarquia extinta.
Sala das Sessões, em 28 de janeiro de 1947.
– Arthur Santos.
Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 20, de 1948
Requeiro seja transcrito nos anais do Senado,
o eloqüente e oportuno discurso pronunciado na
cidade de – São Paulo, no dia 25 do corrente mês,
aniversário da sua gloriosa fundação, pelo Exmo. Sr.
Presidente da República, Eminente General Eurico
Gaspar Dutra.
Sala das Sessões, em 30 de janeiro de 1948.
– Euclydes Vieira.
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o
requerimento do Sr. Senador Euclydes Vieira, que
acaba de ser lido. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A votação, na forma do Regimento, fica adiada
para a ordem do dia da próxima sessão.
Tem a palavra o Sr. Senador Andrade Ramos,
orador inscrito.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Senhor
Presidente, nestes últimos vinte dias, fatos e
resoluções de maior reIevância e repercussão,
interna e externa na ordem política, na ordem
econômica, financeira e monetária, se passaram,
aqui e no exterior, e em tôrno dos quais e na
consideração dos mesmos, nos julgamos na
obrigação de vir a esta tribuna do Senado Federal,
trazendo estruturado, sob própria responsabilidade,
um projeto de lei de emergência que indica uma
posição a tomar, um caminho a seguir, em face
dêstes fatos e destas resoluções.
O acôrdo inter-partidário, realizado pelos três
grandes partidos: o Republicano, o Social Democrata
e a União Democrática Nacional, sendo que os dois
primeiros me honraram com seus sufrágios, na
eleição de 19 de janeiro de 1946, nesta
minha cidade natal, acôrdo este sob os auspiciois do
eminente Chefe da Nação, o General Eurico Dutra,
não pode deixar de representar e ser, para a Nação
brasileira, pelas afirmações e discursos, então
pronunciados por altas personalidades da política e
da
administração,
motivo
de
fundadas
esperanças,
em
uma
próxima
sessão
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legislativa operosa e fecunda em medidas rápidas,
convenientes, no entrosamento dos interêsses
internos e externos, vitais para o povo brasileiro na
sua cultura e na sua economia. Parece-nos que, está
nos desígnios da Dívina Providência, a luta entre
ideologias e métodos sôbre a justiça e a liberdade se
travará, para que dela saia mais perfeita e mais pura:
a Democracia Cristã. Um grupo de Nações e
vontades no Oriente e outro grupo no Ocidente,
levados a esta contingência, formando dois
congraçamentos distintos, cada um buscará a vitória
para o seu estandarte, com os métodos e as paixões
que lhe são próprios, embora todos desejando evitar
a calamidade da guerra. Mas, o que certamente se
pode desde agora afirmar, é que as primeiras
escaramuças, os revides e as explorações dos
terrenos se farão no campo econômico financeiro e
monetário.
Há pouco a União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas e as nações satélites, que ela após a
vitória dos aliados acorrentou à sua economia e á
sua moeda, sofreu o primeiro choque consequência
de um regime ínflatório já insustentável. De fato as
emissões sucessivas de papel moeda, as despesas
elevadíssimas,
financiadas
por
impostos
e
empréstimos compulsórios, as especulações de tôda
ordem, os múltiplos mercados negros, enfim uma
série de erros e desgraças que se não corrigem com
violência, campos de concentração, nem desterros
para a Sibéria, levaram os homens do Kremlim á
pública confissão, embora com poucos detalhes, da
sua bancarrota interna. A desvalorização do rublo, a
reforma monetária russa seguiu o caminho
coercitivo, em que a vontade dos homens de
govêrno já não vale: mandam as circunstâncias e as
consêquencias da sua política inflatória.
Por uma forma extremamente rigorosa e por
um só golpe, o povo russo ficou sabendo que, por
dez antigos rublos que possuisse, receberia um rublo
da nova circulação e isto em prazo muito curto –
cêrca de vinte dias.
Numa tão drastica e desconhecida deflação,
procurou o Govêrno russo atenuar este verdadeiro
confisco, admitindo que os pequenos depositantes
nos bancos, até três mil rublos, nada perderiam.
Cada antiga unidade seria trocada por um rubro
novo, e, mesmo os particulares, cujos depósitos
ultrapassem de dez mil rublos, receberão ainda a
metade dos depósitos em rublos novos, isto é, uma
deflação de cinquenta por cento.

Notemos bem que é ao povo e às grandes
massas, que não tem contas em bancos que coube,
neste regime social comunista, o pêso maior das
perdas, na razão brutal de um para dez.
Os portadores de títulos de dívida pública, que
subscrevem, em geral, as suas apólices
compulsóriamente,
para
os
financiamentos
dos
já
muito
conhecidos
planejamentos
russos
quinquenais,
serão
privados
de
dois terços dos seus capitais, pois o Estado russo
lhes promete pagar regularmente por cada três
rublos antigos, na razão de um rublo da nova
circulação, isto é, a perda de dois têrços nos títulos
de dívida pública.
Haveria outros detalhes e comentários a fazer.
Não nos podemos, entretanto, alongar, e êstes são
suficientes para nos mostrar, e ao povo brasileiro, as
consequências catastróficas dos abusos, dos erros e
dos desperdícios no regime inflatório, em matéria
econômica
e
financeira,
que
podem
ser
determinados de uma forma imperiosa.
Com tristeza constatamos – situação um tanto
semelhante se processa em um país da nossa raça –
a gloriosa França – rica de tradições e de serviços à
humanidade; porém minada e devorada, de longo
tempo, por uma contínua perda de substância; pela
guerra, pela ocupação do inimigo, pelas requisições,
pela luta civil e pela infiltração em grande escala da
desordem comunista. Tudo isso levando-a a um
constante e progressivo estado inflatório, foi também,
coercitivamente, conduzida a uma desvalorização da
sua unidade monetária, na razão de 50%, isto é, em
relação ao dollar, que valia 119 francos,
passará a valer 214 francos, e as demais moedas,
na paridade.
O Govêrno Schuman está ainda a braços, na
Assembléia, juntamente com o seu Ministro da
Fazenda,
Senhor
René
Mayer,
propondo
e
coordenando
medidas
de
contrôle, reajustamento monetário e câmbio
diferencial, a fim de diminuir os males que avassalam
a França heróica, à qual procuram socorrer
medidas conjugadas do plano Marshall, infelizmente,
na própria França, dificultadas pelas discórdias
políticas.
Tudo está ainda em efervescência e
voltaremos, com mais vagar, ao assunto, fazendo,
por agora, sinceros votos para que a filha mais velha
da Igreja encontre, em suas fôrças morais e no saber
de seus filhos, as energias vivas que a conduzam à con-
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valescência e à cura, como sua democracia bem
merece.
Sr. Presidente, estas palavras só foram ditas
para alertar e advertir no nosso próprio caso e
também para cooperar e trazer a pequena e
desvalorizada contribuição que devemos ao nosso
País, nesta hora, no sentido de considerarmos a
restauração da nossa economia e a defesa de
nossa unidade monetária – o cruzeiro. Será uma
obra que o acôrdo interpartidário não poderá
desprezar.
Estamos também em um regime inflatório,
que parece detido, mas não melhorado ainda. E a
relativa vitória do bom senso e da técnica, detendo
o abuso das emissões e dos financiamentos,
precisa ser mantida, pois as investidas continuarão
e o Govêrno não deve fraquejar.
O povo brasileiro está trabalhando; nossa
produção não tem crescido como era de desejar,
principalmente em certos ramos como gêneros
alimentícios, em que tudo que fôr feito será
benéfico e de resultados promissores.
Houve certa corrida às importações, mas
não era de estranhar, reduzidos que estivemos
durante cinco longos anos, de 41 a 46, às piores
condições de refazermos as nossas necessidades,
de máquinas e meios de transporte.
O SR. BERNARDES FILHO: – O nobre
colega precisa consignar o fato de que nem tudo
que se importou teve utilidade. Importou-se muita
coisa supérflua.
O SR. ANDRADE RAMOS: – O aparte de V.
Ex.ª, só me pode ser agradável, mas refiro-me às
importações imprescindíveis.
As importações brasileiras cresceram
desmesuradamente no ano de 1947, em relação
aos exercícios anteriores, atingindo até novembro,
de acôrdo com as últimas estatísticas, a cêrca de
20 bilhões de cruzeiros.
Realmente uma série de mercadorias podia
ter sido importada em menor escala. Mas o meu
objetivo foi acentuar que, por outro lado,
estávamos trabalhando e exportando, não
obstante as dificuldades naturais do momento –
transportes, licenças – elevando o nível de
exportação até bem próximo ao da importação.
Creio que encerraremos o ano de 47 apenas
com pequeno déficit.
O SR. BERNARDES FILHO: – Não julga V.
Ex.ª preferível guardar os saldos – se os houver e
se fôr possível – ao invés de importarmos coisas
supérfluas?

O SR. ANDRADE RAMOS: – Naturalmente,
mas talvez neste supérfluo haja ainda muita coisa
interessante.
O SR. BERNARDES FILHO: – O fato de
haver
exportação
que
corresponda
às
necessidades da importação não significa
se deva importar livremente inclusive o
desnecessário.
O SR. ANDRADE RAMOS: – A matéria que
o meu nobre amigo Sr. Senador Bernardes Filho
está
versando,
acha-se,
no
momento,
fora do campo que estou explorando, mas em
breve virá.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª
queira desculpar-me se o afastei do fio das suas
considerações.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª só me
dá prazer com sua intervenção.
O SR. BERNARDES FILHO: – Foi apenas
porque não ouvi bem a frase que V. Ex.ª
pronunciou.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª quis
referir-se à nossa exportação e eu disse que,
apesar da importação excessiva, o trabalho
nacional está se comportando bem. Se
tivermos o senso das medidas técnicas,
econômicas e financeiras e principalmente o da
defesa
da
nossa
unidade
monetária,
fique V. Ex.ª certo de que o Brasil se sairá
galhardamente da situação, que muitos julgam
irremediável.
O SR. BERNARDES FILHO: – Estou de
acôrdo com V. Ex.ª.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Não penso em
crises; desde que adotemos as necessárias
medidas tal não ocorrerá. Vim à tribuna,
com minha pequena valia, para trazer
um projeto de lei de emergência e de urgência que
considero capaz de deter a situação inflatória e
provocar as reações para a cura daquêle
organismo que desejamos ver sadio, que é o
nosso País.
Dizia eu que a exportação vem reagindo, e
reagindo bem pelos seus artigos – chave: café,
cacau, algodão madeira, etc.
O balanço do Banco do Brasil, em 31 de
dezembro de 1947, o mais moderno...
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª pode
acrescentar o açúcar. Ao que me consta, foi
fechado um negócio de dois milhões de dólares.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Ótimo
se
pago
em
moeda
de
curso,
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mas V. Ex.ª deve ter percebido que eu disse “etc”.
O SR. BERNARDES FILHO: – Quando se fala
em super-produção de açúcar e se anuncia uma
exportação dêsse vulto, temos motivo de regosijo.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Perfeitamente
de acôrdo.
O SR. PEREIRA PINTO: – Já anteriormente
nos haviam comprado um milhão; agora, serão dois
milhões de dólares.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Os senhores
senadores que estão participando dêste pequeno
debate vêem que o Brasil está reagindo. É preciso,
porém, adotarmos medidas urgentes capazes de
promover o saneamento e o ressurgimento que
todos desejamos de coração se faça com a maior
segurança.
Brasil, em 31 de dezembro de 1947, revela já
esta reação e o saldo das contas, em divisas, era,
naquela data de 6.623 milhões de cruzeiros, contra
6.059 milhões no mês precedente, que é quase tão
elevado como o saldo do mês correspondente do
ano de 1946, que era de 6.847 milhões de cruzeiros.
Há nêste saldo o congelado de libras, mas
êste pode ir se reduzindo desde que saibamos
firmemente fazer o resgate da nossa dívida externa
nesta moeda e outros acôrdos comerciais com a
Grã-Bretanha, menos desvantajosos para o Brasil do
que os que temos aceito. Mas, Sr. Presidente, a raiz
da inflação, embora continuemos a trabalhar, estará
na contingência das emissões e o não seguimento
de uma política de defesa e de valorização do
cruzeiro.
Como podemos e devemos fazer. Corrigindo
os desperdícios orçamentários, restringindo as
despesas públicas ao orçamento votado já
largamente, provido de verbas e meios para os
serviços públicos, evitando os créditos especiais e
extraordinários, enfim adotando medidas de sentido
universal contra os gastos e o encarecimento do
custo de vida.
O aumento do poder aquisitivo do cruzeiro
apenas de 10 a 15% pode determinar, pelos seus
efeitos físicos e psicológicos, um aumento de poder
de compra ou uma redução correspondente do custo
de vida de 20 a 30%.
Sr. Presidente, poderia ir muito além na
justificação do projeto que vou enviar à Mesa, cuja
justificação estou esboçando, rápida e pálidamente,
nesta hora cálida da nossa estação estival.

Os trabalhos do ano fatigaram a todos nós; e
se lograrmos vêr êste projeto de emergência
discutido, emendado e sancionado sob a égide do
eminente Presidente Eurico Dutra e do acôrdo interpartidário, nos primeiros dias da próxima sessão
legislativa, poderemos dizer que o Brasil abraçou um
programa de gestão econômica honesta e digna, que
a sua moeda se ostentará no concurso das nações
como um signo de repartição de confiança,
fundado nos ensinamentos e na experiência dos
tempos bons e calmos; e que assim se
restaurarão suas energias econômicas e financeiras
para construção e desenvoIvimento dos grandes
destinos que a Providência Divina pode reservar a
esta nossa cara Pátria! (Muito bem; muito bem
Palmas).
Vem à Mesa, é lido, apoiado e distribuído às
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças o
seguinte:
PROJETO
Congela vencimentos e salários e dispõe
sóbre juros, dividendos e lucros de bancos,
empresas, sociedades, etc.
Art. 1º Por um período de três anos não
podem ser acrescidos quaisquer subsídios,
honorários,
vencimentos,
soldos,
salários,
gratificações, proventos de tôda espécie além do que
fôr pago correspondente ao mês vencido em 31 de
janeiro de 1948, a funcionários civis ou militares, a
diretores chefes ou sócios de emprêsas ou firmas,
empregados comerciários e industriários, operários,
artífices, trabalhadores rurais, etc., enfim qualquer
profissão pública ou particular, salvo os que naquela
data percebam proventos menores de mil cruzeiros
mensais (Cr$ 1.000,00) que poderão ser ajustados
até esta quantia.
Art. 2º Por um período de três anos os
pagamentos de juros, dividendos, lucros etc., em
função do gênero do negócio e do capital realizado,
obedecerão à seguinte escala geral limitativa:
a) depósitos bancários, conta de movimento,
juro máximo 1%; contas de aviso ou prazo, juro
máximo..... 3½%; contas limitadas até Cr$...
.0.000,00, juro máximo 4%.
b) redesconto no Banco do Brasil, enquanto
não funcionar o Banco Central, juro máximo 4½%.
c) descontos bancários, juro máximo 7½%.
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d) empréstimos com garantia hipotecária ou
penhoratícia à pecuária, à lavoura e indústria, juro
máximo 7%.
e) empréstimos com garantia hipotecária de
imóveis urbanos e suburbanos, juro máximo 8%.
Qr qr qr casar comigo sermos mais q amigos
como o ceu e o mar.
f) emprêsas de serviços públicos, bancos,
casas bancárias, sociedades de seguros, em geral,
sociedades de capitalização, dividendo máximo 12%.
g) emprêsas industriais de quaisquer espécies,
dividendo máximo 15% .
h) exploração da pecuária, lavoura e
mineração, dividendo máximo 18%.
i) comércio em geral, em grosso e a varejo,
distribuição máxima de lucros, entre sócios e
interessados, 22 e 25%, respectivamente.
Parágrafo único – Todos os juros, dividendos e
lucros referem-se ao prazo de um ano sôbre o capital
realizado, ficando proibidas as distribuições de bonus
ou quaisquer outras vantagens.
Art. 3º Os saldos que resultarem nêstes
períodos para as sociedades, emprêsas, firmas, etc.,
respeitadas as disposições estatutárias e contratuais
anteriores a esta lei, serão aplicados, cada ano, em
bens de produção, no aperfeiçoamento técnico de
suas instalações ou na instrução, confôrto e saúde
dos seus dirigentes e dirigidos.
Art. 4º O Govêrno Federal executará seus
orçamentos, e exercitará sua política econômica,
financeira e monetária no sentido do reajustamento e
valorização da unidade monetária – o cruzeiro e
buscará sua paridade com o dólar americano, na
razão aproximada de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros),
equivalentes a $ 1,00 (um dólar), nos têrmos da lei
monetária.
Art. 5º A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação, regulamentada dentro de 30 dias,
revogando-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 30 de janeiro de 1948.
– Andrade Ramos.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr.
Presidente, há acontecimentos de ordem universal
que têm repercussão profunda na vida moral e
política de qualquer Nação.
Noticiam os jornais saídos há poucas horas
que uma das grandes personalidades políticas do
mundo contemporâneo foi assassinada – o Mahatma
Ghandi – no momento em que orava pela paz da
India.
Sr. Presidente, se êste acontecimento,
por
si
só,
era
capaz
de
provocar

uma série de meditações sôbre as fôrças morais que
devem dirigir o mundo, a pessoa que acaba de ser
sacrificada é uma dessas que glorificam a
humanidade inteira.
Falar sôbre Ghandi, é falar sôbre o primado da
ordem moral no mundo; é falar do primado do
espírito
sôbre
as
fôrças
materiais
quaisquer que sejam; é afirmar o primado da
sabedoria do espírito sôbre a riqueza, sôbre o poder
e sôbre a fôrça.
Um dos grandes mestres da geografia humana
que já passou várias vezes pelo Brasil, Pierre
Desfontaines, numa conferência admirável “La
Primantée du Spirituel” – afirmava o seguinte: – mais
forte do que a ação dos cata-climas de
qualquer ordem sôbre as rochas, mais forte do que a
ação das erosões, é a ação do pensamento sôbre a
terra.
E dava-nos provas, mostrando como o
pensamento modifica a fôrça da terra. Citava, como
exemplo, as arquiteturas chinesas, em que
aqueles
tetos
côncavos
significavam,
simbolisavam
a
crença
nas
fôrças
espirituais. É um fato religioso no sentido
de relação entre o homem e as fôrças
superterrestres. E dizia Pierre Desfontaines que
êsses tetos côncavos eram assim construidos
porque os chineses acreditavam que as más
influências vinham do alto, resvalavam e voltavam ao
ponto de partida.
Uma vez, contava êle, chegando a
Madagascar,
viu
tôdas
as
casas
voltadas para Oeste. Ficou espantado e
perguntou:
será
que
essa
orientação
resulta da necessidade de receberem maior
quantidade de sol ou de uma proteção contra os
ventos impetuosos?
Responderam-lhe que as casas eram
voltadas para o Oeste, porque o povo
acreditava que as boas influências vinham
do Oeste.
E citava o grande professor outros fatos,
mostrando a importância do espírito humano sobre a
geografia e sôbre a paisagem.
Se aplicarmos êstes conceitos à vida e
à ação de Ghandi, teremos a confirmação das
palavras do grande mestre Pierre Desfontaines.
Podemos dizer que, se a India conserva até
hoje a sua fôrça, mantém os seus costumes,
as suas tradições, deve-o à resistência dêsse
homem magro, esquelético que não possuía outra
coisa senão sua convicção na verdade, que não
dispunha de outra fôrça senão a vocação para o
heroísmo, tantas vezes manifestado. E êsse homem
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sòmente com seu bastão e sua túnica branca,
símbolo da pureza do seu espírito e de seus ideais,
afrontou todo o poderio do Império Britânico.
Ghandi, Sr. Presidente, é o símbolo dos
nossos anseios de liberdade, é o símbolo da
resistência contra tôda sorte de opressão, é
a afirmação de todos os valores espirituais do
mundo.
E é por isso que torno a lembrar que êsses
acontecimentos, de ordem universal, devem ser
meditados, refletidos, porque, sempre, nos trazem
essa grande lição de que sòmente a fôrça espiritual,
sòmente os grandes valores espirituais podem
renovar a face da terra.
Lamento o acidente que vitimou êsse grande
apóstolo do bem, pois vem retirar do mundo uma das
suas mais expressivas figuras.
Peço mais uma vez ao Senado que reflita no
simbolismo da vida de uma das mais fulgurantes
personalidades do mundo contemporâneo. (Muito
bem; muito bem. Palmas).
O SR. IVO D’AQUINO (*): – Sr. Presidente,
como acaba de dizer o nobre senador,
representante do Distrito Federal, o mundo inteiro
foi hoje surpreendido com o assassínio de uma das
maiores figuras da humanidade, um dos grandes
cidadãos do mundo que, pela vida ímpar e espírito
de sacrifício, encheu de supremos ideais, de
grandes esperanças, de confortador consolo os
corações de todos aqueles que acreditavam na sua
palavra.
Raramente na história da humanidade se tem
apresentado à admiração da família humana espírito
estruturado em tão altos e – podemos mesmo dizer –
incompreensíveis virtudes.
Êle era o líder de uma grande massa
de sofredores que, nos momentos mais
angustiosos e ante a resolução dos problemas
econômicos e sociais dos povos que representava,
nunca apelou senão para o seu próprio espírito de
sacrifício.
Gandhi é, sem dúvida alguma, raro exemplo
para ser seguido por todos aqueles que ainda crêem
poder a humanidade ser conduzida pelo espírito e
pelo coração.
Êsse grande vulto cristalisou na sua ação e
nas suas convicções uma filosofia de abnegação e
sacrifício, que orientou, e, ninguém mais do que
êle traduziu dentro da concepção do amor

à humanidade, à ação que o homem público deve
ter.
Tão estúpido, tão incompreensível foi o seu
assassínio, que o mundo só tem uma pergunta a
fazer: – Como pode existir, na espécie humana,
alguém que lance sôbre a própria cabeça uma
anàtema que se tornou universal?
O Mahatma Gandhi, por sua ação, já havia
feito jús à admiração da humanidade da qual foi um
dos mais nobres cidadãos. Mas faltava-lhe a
consagração: o seu martírio, o derramamento de seu
sangue. Seu brutal assassínio veio elevar acima da
própria humanidade, aquêle que sempre se
sacrificou em favor dos mais altos e mais dignos
ideais.
Estou a crer, Sr. Presidente, que as palavras
que ora ressoam, no Senado da República,
encontram éco em todos os corações bem formados,
e não haverá pessoa alguma, que, compreendendo o
espírito cristão, não sinta expontâneamente aflorar
aos lábios uma palavra de saudade e de suprema
homenagem àquêle que tombou defendendo sempre
os elevados ideais da Humanidade (Muito bem;
muito bem. Palmas).
O SR. BERNARDES FILHO (*): – Sr.
Presidente, poucas palavras apenas para corroborar
as declarações dos nobres senadores que me
precederam na tribuna.
O Mahatma Gandhi, foi, realmente, um dos
maiores
valores
espirituais
do
mundo
contemporâneo. As virtudes que encarnou deram-lhe
excepcional proeminência, não apenas entre os
povos da sua raça, sôbre os quais exerceu influência
jamais atingida por qualquer outro, mas também na
coletividade universal.
Sua grande fôrça moral residia no extremado e
reconhecido amor à Índia, cujos direitos e
reivindicações sempre defendeu com desusado
destemor, grande desprendimento e incríveis
sacrifícios de ordem pessoal.
Basta afirmar que êle teve a consagração de
todo o mundo, bem como o apreço e o respeito de
homens de govêrno e de civilização muito mais
adiantada que a sua.
Não é apenas a India, Sr. Presidente, que perde o
símbolo de suas aspirações de liberdade, mas a própria
humanidade, porque, com o desaparecimento de
Gandhi, desmorona-se uma das mais sólidas colunas
de propagação da paz entre os homens, rue um

__________________

___________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

(*) Não foi revisto pelo orador.

– 147 –
dos mais fortes esteios da luta do bem contra o mal.
É, portanto, justo que o Senado brasileiro
reverencie a memória daquêle que, aqui, foi chamado
pelo nobre Senador Hamilton Nogueira, com muita justiça,
um dos grandes, senão o maior valor espiritual do mundo
contemporâneo (Muito bem; muito bem. Palmas).
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Filinto Müller.
Bernardes Filho.
Hamilton Nogueira.
Henrique de Novaes.
Ernesto Dornelles.
Georgino Avelino.
Durval Cruz.
Ivo d’Aquino.
Apolonio Sales.
Pereira Pinto.
Walter Franco.
Victorino Freire.
Novaes Filho.
Vespasiano Martins (14).
Deixam de comparecer os Senhores Senadores:
Augusto Meira.
Fernandes Tavora.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Marcondes Filho.
Pedro Ludovico.
João Villasbôas.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Salgado Filho.
Olavo Oliveira (12).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente. (Pausa).
Não havendo mais quem peça a palavra,
passa-se à
ORDEM DO DIA
Ficam sôbre a Mesa, pelo prazo regimental, as
redações finais lidas no expediente.
O SR. ALFREDO NEVES (pela ordem): – Sr.
Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte o Senado
sôbre se consente na dispensa de impressão, a fim
de que sejam discutidas e votadas, imediatamente,
as redações finais lidas na hora do expediente.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador Alfredo
Neves requer dispensa de impressão, a fim de serem
discutidas e votadas, imediatamente, as redações
finais lidas no expediente.

Os
srs.
senadores
que
aprovam
o
requerimento,
queiram
ficar
sentados.
(Pausa).
Foi aprovado.
São sem debate aprovados os pareceres
ns.: 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 –102 –104 –
105. –106 e 103, dando redação final,
respectivamente, às proposições ns. 247 e 206,
de 1947; nº 4, de 1948; nº 317 – 308 – 305 – 319
– 284 – 220 – 323 e 175, de 1947 e ao Projeto nº
3, de 1948.
O SR. PRESIDENTE: – As proposições
da Câmara dos Deputados, cujas redações
finais acabam de ser aprovadas, sobem à
sanção.
O projeto nº 3 vai à Câmara dos Deputados.
É aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 18, de 1948
Requeremos seja nomeada uma Comissão
Mista, de 3 senadores e 3 deputados, a fim
de proceder a investigações e estudos
acêrca da situação da produção agrícola,
especialmente no que diz respeito à questão de
financiamento.
Justificação
É uma necessidade que tôdas as vozes
ressaltam a de serem tomadas tôdas as possíveis
medidas para o desenvolvimento da produção, de
cuja expansão depende a solução de vários
problemas da maior relevância, inclusive o do
abastecimento das populações.
Essas medidas ora são da alçada do
Executivo, ora da competência do Legislativo, que
para atuar com segurança precisa de elementos
esclarecedores e fundamentativos. Está, portanto,
justificado o que se propõe no presente
requerimento.
Sala das Sessões, em 29 de janeiro de 1948.
– Sá Tinoco. – Apolonio Sales. – Pereira Pinto. – Ivo
d’Aquino. – Alfredo Neves. – Salgado FiIho.
O SR. PRESIDENTE: – Da aprovação do
requerimento nº 18 será feita a devida comunicação
à Câmara dos Deputados.
Discussão única da proposição nº 178, de
1947, que cria o Fundo de Indenização às vitimas de
Guerra e dá outras providências.
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(Com pareceres ns. 51 e 52, das Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças, o primeiro
oferecendo substitutivo e tendo voto em separado do
Senador Filinto Müller).
O SR. PRESIDENTE: – Estão sôbre a mesa
duas emendas que vão ser lidas.
São lidas e apoiadas as seguintes

§ 6º Serão liberados dos ônus e restrições
estabelecidas pelo Decreto-lei nº 4.166 e demais leis
de guerra promulgadas, os bens pertencentes a
pessoas físicas alemães, italianas e japonesas, que
tenham perdido a sua cidadania por ato legislativo,
executivo ou judiciário dos respectivos governos,
anteriormente a 11 de março de 1942.

EMENDAS

Nº 2

À proposição nº 178, de 1947

Art. 10:
Redija-se:
As indenizações devidas ao Estado brasileiro por
despesas extraordinárias de guerra ou dela decorrentes,
ficam desde logo cobertas pelo valor atribuído aos bens
ou direitos alemães ou japoneses incorporados ao
patrimônio nacional, bem como pelo atribuído aos bens
ou direitos alemães ou japoneses que passaram a
administração do Govêrno federal na forma do art. 11 do
Decreto-lei nº 4.166, os quais também ficam por êste
incorporados ao mesmo patrimônio, salvo o que fôr de
outra forma disposto em tratado de paz.

Nº 1
Onde convier:
Art. 4.
Redija-se:
A Agência Especial de Defesa Econômica do
Banco do Brasil S. A. procederá à venda imediata
dos bens pertencentes a alemães ou japoneses,
pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os referidos no
seu art. 9, atingidos pelo Decreto-lei nº 4.166 e ainda
não liberados, recolhendo o produto líquido ao Fundo
de Indenizações.
Acrescentem-se os seguintes parágrafos:
§ 3º A liberação dos bens e direitos
pertencentes às pessoas físicas italianas residentes
no território nacional, concedida pelo Decreto-lei nº
7.723, de 10 de julho de 1945 é extensiva aos bens e
direitos pertencentes às pessoas físicas italianas
residentes ou domiciliares no exterior.
§ 4º Serão devolvidos, independentemente de
qualquer ônus, os direitos de propriedade literária ou
artística italiana e os imóveis ainda pertencentes às
sociedades religiosas, artísticas, beneficentes,
recreativas e culturais italianas.
§ 5º Fica o Govêrno brasileiro autorizado a
negociar com o Govêrno italiano a fixação do
quantum da indenização por êste devida e a forma
de seu pagamento. Uma vez acordada essa
liquidação, serão liberados e devolvidos, em espécie
ou em valores já apurados, os bens ou direitos
italianos ainda não liberados, que foram objeto de
medidas de sequestro, liquidação ou incorporação,
em Virtude do Decreto-lei nº 4.166 de 11 de março
de 1942 e demais Ieis de guerra, restabelecidas as
cartas, patentes e autorizações para o seu
funcionamento no país.

Justificação
A emenda visa harmonizar o projeto com o
Tratado de Paz assinado entre o Brasil e a Itália,
levando em conta também o projeto nº 317
apresentado à Câmara dos Deputados sôbre a
liberação dos bens dos súditos do antigo eixo.
Na verdade, derrubado o regime fascista assinou
a Itália, a 8 de setembro de 1943, o armistício, tornandose, desde 9 de outubro de 1943, cobeligerente das
Nações Unidas; as suas fôrças regulares e de
“partisans” lutaram contra a Alemanha, prestando
relevantes serviços aos aliados. A gloriosa Fôrça
Expedicionária Brasileira combateu na Itália, mas não
contra a Itália; brasileiros e italianos lutaram ombro a
ombro combatendo o inimigo comum.
A cobeligerência italiana foi reconhecida no
preâmbulo do Tratado de Paz e, na Conferência de Paz,
em Paris, a nossa Delegação expressamente declarou
não exigir o Brasil nenhuma reparação da Itália pelas
despesas de guerra. Para se indenizar dos danos
diretamente ocasionados pela Itália, autorizou o Tratado,
às Nações Unidas, lançar mão dos bens dos súditos
italianos existentes em seu território e dos pertencentes
a pessoas físicas ou jurídicas residentes fora do país.

– 149 –
O montante das indenizações ficou limitado ao valor
dos danos ocasionados pela Itália, devendo o saldo
eventual ser devolvido. Foram excluídos das medidas
de sequela autorizadas pelo Tratado, alguns bens,
como os prédios das associações religiosas e de
beneficência e a propriedade literária ou artística.
A decretação da venda obrigatória e
generalizada de bens pertencentes a italianos
assumiria o caráter de ato inamistoso para com um
país ao qual estamos ligados por tradicional amizade
e poderia, aliás, desconhecendo-se ainda o
quantum dos danos acarretados pela Itália, criar um
excesso de meios de pagamento, a cuja devolução
ficaríamos obrigados. A autorização por seu turno,
de cobrir, com bens italianos, as despesas de guerra,
parece não se conciliar com os têrmos do Tratado de
Paz e com a atitude já assumida pelo Brasil.
Levando ainda em conta o interêsse do
estreitamento das relações entre os dois países,
parece aconselhável liberar, desde já, a propriedade
literária e artística e as Casas da Itália, cuja
liberação, quando destinadas a fins religiosos ou de
beneficência, já está prevista no Tratado de Paz. Os
bens das pessoas físicas residentes no estrangeiro
representam, no conjunto, importância relativamente
modesta, decorrente dos pecúlios de emigrantes
italianos que deixaram herdeiros no exterior,
traduzindo a sua indisponibilidade um impecilho,
especialmente agrava para o estreitamento das
relações imigratórias entre os dois países.
Em relação aos demais bens, cotejo de
seqüestro, liquidação ou incorporação, parece
decorrer do Decreto-lei nº 4.166 a oportunidade de
autorizar o Govêrno brasileiro a tratar com o Govêrno
italiano a fixação da indenização a ser por êste paga.
Fixada esta e combinada a forma de sua
liquidação, seriam devolvidos êsses bens.
Restabelecidas as nossas relações diplomáticas
com a Itália, não existem empecilhos para se proceder
a um acôrdo entre os dois governos; concluído o
acôrdo, poderiam ser liberados os bens dos
particulares, evitando-se continue o problema dos bens
italianos a dificultar o estreitamento das relações
entre os dois países, unidos por tantos laços de
amizade, e a criar óbices para a maior colaboração das

atividades econômicas dos italianos do Brasil.
O parágrafo 6º da emenda visa evitar sejam
encarados como súditos do antigo eixo os que, antes
de 11 de março de 1942, data do Decreto-lei número
4.166, perderam a sua cidadania, justamente em
visita da sua oposição aos regimes que avassalaram
os seus países, acompanhando, aliás, destarte, a
orientação sôbre o conceito de cidadania,
decorrentes das convenções de Haia.
Além do mais, deve-se tomar conhecimento da
existência, atualmente, no Brasil, em negociações
com o Govêrno brasileiro, através do Ministério das
Relações Exteriores, para a solução dos problemas
dos bens dos súditos italianos e das reparações de
que trata o presente projeto.
Sala das Sessões, em 30 de janeiro de 1948.
– Roberto Simonsen.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, dou-a por
encerrada.
A proposição nº 178 volta às Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças, a fim de se
pronunciarem sobre as emendas oferecidas.
Está esgotada a matéria da ordem do dia.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
sessão, designando para a da próxima segundafeira, 2 de fevereiro, a seguinte
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única, do projeto de
resolução nº 7, de 1947, que reforma o Regimento
Interno do Senado. (Com pareceres ns. 413 e 414,
de 1947, e nº 77, de 1948, das Comissões Diretora e
Especial de Revisão do Regimento Interno).
Votação do requerimento nº 20, de 1948, que
solicita transcrição, nos anais do Senado, do
discurso pronunciado pelo Sr. Presidente da
República em São Paulo, no dia 25 do corrente.
Discussão única da proposição número 253, de
1947, que aprova a versão portuguesa dos atos
concluídos na Conferência Internacional de Saúde,
convocada em Nova York, em 19 de julho de 1946, pelo
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas.
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(Com pareceres favoráveis, ns. 75 e 76, das
Comissões de Relações Exteriores e de Constituição
e Justiça).
Discussão única da proposição número
285, de 1947, que autoriza a abertura, pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas, do crédito especial
de Cr$ 70.400.558,60 para pagamento à

concessionária do pôrto de Santos, nos têrmos do
Decreto-lei nº 9.406, de 27 de junho de 1946. (Com
pareceres favoráveis ns. 559, de 1947, e 80, de
1948, das Comissões de Finanças e de Constituição
e Justiça).
Levanta-se a sessão às 15 horas e 35
minutos.

30ª SESSÃO, EM 2 DE FEVEREIRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. JOÃO VILLASBÔAS, 2º SECRETÁRIO, NEREU RAMOS, PRESIDENTE E
PLINIO POMPEU, 4º SECRETÁRIO
Às 14 horas comparecem os Senhores
Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
José Neiva.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
Georgino Avelino.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Americo.
Etelvino Lins.
Apolonio Sales.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Walter Franco.
Pereira Moacyr.
Attílio Vivacqua.
Santos Neves.
Hamílton Nogueira.
Andrade Ramos.
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
João Villasbôas.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francsico Galoti.
Lucio Corrêa.
Ernesto Dorneles.
Salgado Filho.
Azevedo Ribeiro.
Camilo Mercio (35).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 35
Srs. senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O Sr. 4º Secretário (servindo de 2º) procede à
leitura da ata da sessão anterior, que posta em
discussão é sem debate aprovada.
O Sr. 3º Secretário (servindo de 1º) lê o seguinte:

EXPEDIENTE
Mensagens:
Do
Sr.
Presidente
da
República
ns. 23, – 24 e 25 de 1948, submetendo à
apreciação
do
Senado
a
escolha
de nomes para exercerem o cargo de
embaixador extraordinário e plenipotenciário
junto
aos
Govêrnos
Pontifício
dos
Estados
Unidos
da
América
e
da França – À Comissão de Relações
Exteriores nº 26 de 1948, agradecendo
a
comunicação
de
haver
sido
mantido
veto
parcial
à
resolução
legislativa,
regulando
a
forma
de
pagamento
dos
débitos
civis
e
comerciais
dos
criadores e recriadores de gado bovino
e nº 27 de 1948, agradecendo acomunicação de
haver sido mantido o oposto à resolução legislativa
que regula a remuneração mínima dos que
trabalham em atividades jornalísticas – Inteirado.
Ofícios:
Do Sr. Ministro da Fazenda, agradecendo a
comunicação
de
haver
sido
enviada
à
sanção
a
proposição
número
174
de
1947,
que
autoriza
o
Poder
Executivo
a
dar
a
necessária
garantia
por
intermédio
do
Tesouro
Nacional
à
operação
de
compra
de
seis
navios
ao Governo dos Estados Unidos da América do
Norte, pela Companhia Nacional de Navegação
Costeira – Inteirado.
Do Sr. 1º Secretário da Câmara dos
Deputados, encaminhando o autógrafo do projeto
de resolução do Congresso Nacional nº 1 de 1947
já aprovado por aquela Câmara que aprova a
Convenção para a proteção da Flora, da Fauna e
das Belezas Cenicas Naturais dos países das
América.
Do Sr. 1º Secretário da Câmara dos
Deputados,
encaminhando
o
autógrafos
do
projeto
de
resolução
do
Congresso
Nacional
nº
10
de
1947
já
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aprovado, que aprova o texto da Convenção sôbre Segurança Pública que tiverem exercício de suas
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas – Faça- funções junto à Câmara dos Deputados e ao Senado
se o expediente de promulgação.
Federal.
Em conclusão seria também necessário que,
PARECER
durante a audiência da Comissão Diretora, a
Contabilidade do Senado verificasse da exatidão das
Nº 107 de 1948
importâncias destes créditos especiais na parte do
Senado e informasse.
E' este o nosso parecer.
Da Comissão de Finanças sôbre a Proposição
Sala das Comissões em 28 de janeiro de
nº 6 de 1948.
Relator – Sr. Andrade Ramos.
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Andrade Ramos,
A proposição nº 6, de 1948 deste Senado Relator – Santos Neves. – Alfredo Neves – Durval
Federal, concernente ao projeto de lei nº 899-A, de Cruz – Salgado Filho – Ismar de Góes – Roberto
1947 abre ao Congresso Nacional o crédito especial Simonsen – Apolonio Sales – Ferreira de Souza.
de Cr$ 1.624.852,50 e também aos Ministérios da
Viação e Obras Públicas e de Justiça e Negócios
PARECER
Interiores os créditos de Cr$ 28.550,00 e Cr$
60.000,00 respectivamente.
Nº 108, de 1948
O crédito especial de Cr$ 1.624.852,50 que
deve ser aberto ao Congresso Nacional compreende:
Da Comissão Diretora, sôbre a Proposição nº
Cr$ 34.185.00 para pagamento de gratificação 6, de 1948.
adicional a funcionários da Secretaria do Senado
Relator, Sr. Dario Cardoso.
Federal, nada temos que objetar.
Ao pronunciar-se sôbre a Proposição nº 6, de
Com relação às parcelas restantes de Cr$ 1948, do Senado, que abre ao Congresso Nacional o
994.325,00 para pagamentos a funcionários da crédito especial de Cr$ 1.624.852,50, aos Ministérios
Secretaria da Câmara dos Deputados e Cr$ da Viação e Obras públicas e da Justiça e Negócios
596.342,50 para pagamento a funcionários da Interiores os de Cr$ 28.550,00 e Cr$ 60.000,00,
Secretaria do Senado Federal a título de gratificação respectivamente, a douta Comissão de Finanças
correspondente a um mês de vencimentos integrais opinou em seu parecer pela audiência da Comissão
pelos serviços que efetivamente prestarem durante o Diretora, no tocante às parcelas de Cr$ 994.325,00 e
período da convocação extraordinária, temos Cr$ 596.342,50, destinadas ao pagamento a
dúvidas, preferimos que essas gratificações, se funcionários da Câmara dos Deputados e do
merecidas, fossem concedidas a funcionários que Senado, a título de gratificação correspondente a um
tivessem realmente prestado excepcionais serviços mês de vencimentos pelos serviços que efetivamente
nas Comissões, na Taquigrafia, na Portaria ou na prestaram durante o período de convocação
Mesa etc. e utilizadas em ambas as Casas as verbas extraordinária do Congresso. O nobre Relator
do orçamento destinadas a tais fins sem abertura de suscitou dúvidas a respeito da justiça do abono de tal
mais de um crédito especial, em dúvida, pois julgo gratificação, achando que, se merecia, deveria ser
devemos ouvir a audiência da Comissão Diretora do concedida apenas a funcionários que "tivessem
Senado
realmente prestado excepcionais serviços nas
Nas mesmas condições estão os créditos Cr$ Comissões, na Taquigrafia, na Portaria ou na Mesa,
28.550,00 ao Ministério da Viação para pagamento a etc'', e mais que, em ambas as Casas deveriam ser
funcionários da Agência dos Correios e Telégrafos da utilizadas verbas dos "orçamentos destinados a tais
Câmara dos Deputados, de um mês de vencimentos a fins, sem abertura de mais um crédito especial".
título de gratificação, notando-se a ausência de
A Comissão Diretora é favorável à aprovação
referência aos funcionários da Agência dos Correios e do projeto sem qualquer restrição, pelos seguintes
Telégrafos do Senado. Enfim há o crédito especial de motivos:
Cr$ 60.000,00 aberto ao Ministério da Justiça e
1º) – a gratificação a ser abonada aos
Negócios Interiores para pagamento a título de funcionários das Secretarias do Senado e da
gratificação de um mês de vencimentos aos Câmara representa uma compensação pela redução
funcionários
no
Departamento
Federal
de das férias a que êsses servidores têm direito, em

– 153 –
conseqüência da convocação extraordinária do
Congresso. Tratando-se de funcionários sujeitos a
regime de trabalho diferente do a que estão
obrigados a trabalhar, sem horário certo, de
acôrdo com as exigências do serviço, são êles
compensados dessa desvantagem pelo gozo de
um período mais dilatado de férias; reduzidas
estas de 30 dias, por fôrça da convocação
extraordinária do Congresso, justo é que o
sacrifício seja compensado monetàriamente,
pagando-se-lhes em dôbro o tempo de serviço
extraordinário;
2º) – não procede, data vênia, a restrição
feita no referido parecer da Comissão de Finanças,
no sentido de que a sobredita gratificação seja
paga apenas àqueles funcionários que realmente
houvessem prestado excepcionais serviços "às
Comissões, etc., porquanto o projeto em aprêço
não visou a premiar êste ou aquêle funcionário,
mas a proporcionar a todos uma justa reparação
pelo tempo de descanso de que foram privados,
em conseqüência da já referida convocação
extraordinária do Poder Legislativo. De mais a
mais, todos êles pelo menos os do Senado, estão
desempenhando, com igual devotamento e
patriotismo as suas funções;
3º) – o pagamento das gratificações previstas
na proposição, só por meio de crédito especial
poderá ser feito, porquanto o orçamento não
consigna, nem poderia consignar, verba para fazer
face a despesas oriundas de convocações
extraordinárias do Congresso, de vez que se trata de
matéria imprevisível.
O parecer em fóco estranha, e com tôda a
razão, que o projeto abra o crédito de Cr$ 28.55000
ao Ministério da Viação e Obras Públicas, para
pagamento de gratificação aos funcionários da
Agência dos Correios e Telégrafo da Câmara dos
Deputados, deixando de contemplar os que servem
na Agência do Senado.
E' flagrante a injustiça cuja reparação se
impõe. Infelizmente, não é possível fazê-lo no
projeto em tela visto como sendo ele de iniciativa
do próprio Senado, não mais poderá sofrer
emendas. Só em outro projeto poderá ser sanada
essa injustiça
Outra lacuna da proposição se nota no fato
de haverem sido englobadas as importâncias
destinadas ao pagamento da gratificação aos
funcionários do Departamento Federal de
Segurança
Pública
que
servem
na
Câmara e no Senado, Deveriam ter sido
indicadas
discriminadamente
as
quantias
destinadas
a
cada
Casa
do
Con-

gresso, mediante cálculo exato feito pela Seção de
Contabilidade de cada Casa. Já agora também êste
defeito não poderá ser corrigido.
Pelas razões expostas, opina a Comissão
Diretora pela aprovação de projeto como está
redigido.
Sala das Comissões, em 29 de janeiro de
1948. – Mello Vianna, Presidente. – Darto Cardoso,
Relator – Georgino Avelino. – Plínio Pompeu. –
Adalberto Ribeiro.
PARECER
N.º 109, de 1948
Da Comissão de Finanças, sabre a Proposição
n.º 6, de 1948.
Relator, Sr. Andrade Ramos.
Tendo em aprêço o respeitável parecer da
Comissão Diretora desta Casa, com relação à
proposição n.º 6, de 1948. do Senado, projeto de lei
número 889-B, de 1947, que abre ao Congresso
Nacional o crédito especial de Cr$ 1.624.852,50 e aos
Ministérios da Viação e Obras Públicas e da Justiça e
Negócios Interiores, os de Cr$ 28.550,00 e Cr$
60.000,00 respectiva-mente, embora mantenha as
minhas objeções á abertura deste crédito especial,
julgo que, nos têrmos das informações prestadas, pode
a Comissão de Finanças ser favorável ao projeto coma
veio da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 30 de janeiro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Andrade Ramos,
Relator. – Ismar de Góes. – Ferreira de Souza. –
Santos Neves. – Mathias OIympio. – Durval Cruz. –
Roberto Simonsen. – José Americo.
PARECER
N. 110 de 1948
Da Comissão de Finanças sabre a Proposição
n.º 108, de 1947.
Relator: Sr. Alvaro Adolpho.
1. A Comissão de Constituição e Justiça do
Senado ofereceu emenda substitutiva ao art. 1º do
projeto da Câmara dos Deputados, n.º 427-1947, de
Iniciativa daquela casa legislativa, referente á liberação
das contas bancárias, abertas a contar da vigência da
nova lei, por súditos dos Países contra os quais o Brasil
esteve empenhado em guerra, ao tempo da última
conflagração mundial, para que fiquem as mesmas
contas livres de quaisquer restrições impostas à sua
disponibilidade
por
efeito
da
legislação
que
vem
regulando
as
indenizações
de-
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vidas por aquelas potências. Por essa emenda a
liberação deverá estender-se aos bens materiais ou
imateriais, inclusive lucros que forem adquiridos o
percebidos, a contar da data da lei nova, em iguais
circunstâncias, cessando contra os mesmos súditos,
de em diante, os efeitos do Decreto-10 n.° 4.166 de
11 de março de 1942 e d art. 5.º do Decreto-lei n.°
4.807 de 7 de outubro de 1942, sem prejuízo do
disposto no Decreto n.° 4.806 desta última data. O
parágrafo único da emenda ressalva expressamente
que a lei em elaboração não se aplicará às contas
bancárias e aos bens atingidos pelos efeitos do
Decreto-lei n.° 4.166 de 11 de março de 1942, que
continuará a produzir todos os seus efeitos quanto
às contas, direitos e bens que vinha regulando. Está,
assim, nos intuitos do projeto emendado dar
oportunidade aos mesmos súditos de retomarem
livremente as suas atividades econômicas em nosso
país, à sombra das franquias que a nossa legislação
assegura a nacionais e estrangeiros em pé de
igualdade. O parecer de que foi relator o eminente
Senador Parreira de Souza, na Comissão de
Constituição e Justiça, justifica brilhantemente a
conveniência do novo diploma legal, para que
cessem as restrições que o estado de guerra tinha
imposto.
2. O Decreto-lei n.º 4.166 citado é uma
decorrência da situação criada pela agressão brutal
que sofremos e nos arrastou à guerra. Não há que
indagar da sua legitimidade em face do direito das
gentes ou do nosso direito interno, se contrariou o
espírito das nossas tradições liberais ou as leis da
guerra. O de que se cogita é de torná-lo inaplicável
ao fato novo, para que se restabeleça a
normalidade no campo de relações jurídicas
sujeitas a um regime de exceção. Essa
conveniência não pode sofrer dúvida, quando se
têm em conta as vantagens de uma política de
cooperação do capital e do braço estrangeiros. Isto
mesmo está nas bases da nossa formação
econômica e histórica. Precisamos, por outro lado.
não perder a oportunidade, que o momento nos
oferece, de atrairmos, pela confiança em nossa
Constituição e em nossas leis, êsses elementos de
colaboração, desenvolvimento de nossa produção,
quando as populações inquietas de uma Europa
devastada procuram encontrar melhores condições
de vida e de tranqüilidade em países de imigração,
como o nosso.
Não
há
melhor
meio
que
o
de
inspirar
confiança
pela
garantia
dos
di
-

mitos individuais de liberdade, de trabalho e de
propriedade a brasileiros e estrangeiros.
3. Somos de parecer que o projeto da Câmara
dos Deputados, com a emenda da Comissão de
Constituição e Justiça do Senado, deve ser
aprovado.
Sala das Comissões, em 28 de Janeiro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Alvaro Adolpho,
Relator. – José Americo. – Durval Cruz – Santos
Neves. – Ismar de Góes. – Apolonio Sales. – Ferreira
de Souza.
PARECER
N.° 111 – 1947
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre
o Projeto n.º1, de 1948.
Relator – Enluto Müller
A emenda oferecida pelo nobre Senador
Adalberto Ribeiro ao Projeto n.º1, de 1948, torna
mais ampla e melhor explicita sua finalidade. De fato,
dentre os atos mandados rever pela Constituição de
1934, figuram os do "Governo Provisório e os de
seus Delegados", Desde que se procura dar remédio
a possíveis injustiças, cujos efeito ainda
permanecem, é natural que a medida abranja aos
atos dos Delegados do Governo Provisório nos
Estados.
Opinamos, portanto, pela aceitação da
emenda.
Sala das Comissões, em 29 de janeiro de
1948 Attilio Vivacqua. Presidente. – Filinto Müller,
Relator. – Arthur Santos. – WaIdemar Pedrosa. –
Ferreira de Souza. – Etelvino Lins.
PARECER

1947.

N.° 112 – 1948
Redação final da Proposição número 322, de

Relator – Sr. Cícero de Vasconcelos.
A Comissão é de parecer que seja dada ao
projeto n.º 898-A, de 1947, da Câmara dos Deputados,
a redação final submetida e manexo ao Senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 30
de janeiro de 1948 – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Cícero de Vasconcelos, Relator. – Ribeiro
Gonçalves. – Waldemar Pedrosa.
O Congresso Nacional decreta: Art. 1.º – E' o
Poder Executivo autorizado a abrir, ao Congresso Na-
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cional - Senado Federal, o crédito especial de Cr$
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
12.700,90 (doze mil, setecentos cruzeiros e noventa ouvir o requerimento formulado pelo Sr. Senador
centavos), para ocorrer ao pagamento de diferença Salgado Filho, a fim de que a proposição n.º 6, de
de gratificação adicional, relativa ao exercício de 1948, possa ser incluída na ordem do dia da sessão
1946, a funcionários da Secretaria daquela Casa do seguinte.
Congresso, nos termos da tabela anexa.
Os senhores que aprovam, queiram conservarArt. 2.º – Revogam-se as disposições em se sentados. (Pausa). Está aprovado.
contrário.
O SR. IVO D'AQUINO: – (pela ordem). Sr.
Presidente, há poucos dias, representantes de vários
Parecer
partidos, na Câmara dos Srs. Deputados, tiveram
oportunidade de se manifestar, protestando contra a
N° 113 – 1948.
aleivosa insinuação assacada contra a pessoa de um
dos mais nobres membros daquela Casa, líder do
Redação final da proposição n.º 261, de Partido Social Democrático, o Sr. Deputado Acurcio
Torres.
1947.
Relator – Sr. Waldemar Pedrosa Comissão
Não é a primeira vez que homens públicos
de Redação
sofrem conseqüências de sua atuação e muitos dêles
(Proposição n.° 261, de 1947)
são atacados em virtude de suas atitudes corajosas e
A Comissão, tendo examinado o projeto n.º definidas, tomado-se alvo de doestos e calúnias por
8888-A, de 1947, da Câmara dos Deputados, é de parte daqueles que não têm outro meio de lhes atingir
parecer que lhe seja dada a redação com que ele e marejar a reputação.
vem em anexo.
Ninguém ignora, Sr. Presidente que o Sr.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em Deputado Acurcio Torres, pelo seu passado
de janeiro de 1948. – Clodomir Cardoso, parlamentar e sua vida pública, está inteiramente
Presidente. – Waldemar Pedrosa, Relator. – Ribeiro acima de insinuações ou de calúnias tais como a que
Gonçalves. – Cícero de Vasconcelos
lhe acaba de ser feita em referência à sua ação
O Congresso Nacional decreta:
parlamentar. Mas, por isso mesmo, é forçoso que,
Art. 1.º – E' o poder Executivo autorizado a pelo menos de alguma forma também têm
abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito responsabilidades na vida pública; manifestem –
especial de cento e sessenta e cinco mil cruzeiros como o estou fazendo nesta hora – o seu repúdio à
(Cr$ 165.000 00), para atender à despesa com o publicação que tão grave e injustamente o ofendeu.
pagamento do auxilio devido ao Estado do Rio
Assim, em nome do partido que represento
Grande do Sul, e relativo ao exercício passado, em nesta Casa quero, a par das vozes que se Iavantaram
virtude do acordo estabelecido para a execução, no na Câmara dos Deputados...
território do mesmo Estado, das leis, regulamentos
O
SR.
ALFREDO
NEVES: – Essa
e demais disposições federais sôbre a caça e manifestação é também de todo o Senado.
pesca, na forma do art. 11, do Regulamento
O SR. IVO D'AQUINO: – ... expressar aquele
aprovado pelo Decreto-lei n.º 15 de março de 1939. ilustre parlamentar a mesma solidariedade que lhe foi
Art. 2.° – Esta lei entra em vigor na data de manifestada no seio da Câmara a que pertence e
sua publicação.
onde tão dignamente exerce a sua função de
Art. 3° Revogam-se as disposições em representante do povo. (Muito bem; muito bem).
contrário.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA (pela ordem):
O SR. PRESIDENTE – Está finda a leitura do – Sr. Presidente, a bancada da União Democrática
expediente.
Nacional do Senado reafirma a sua confiança no
O SR. SALGADO FILHO (pela ordem): – nobre Deputado Acurcio Tôrres. De S. Ex.º diverge,
Requeiro a V. Ex.ª Sr. Presidente, que consulte a fundamentalmente,
de
certo,
na
orientação
Casa sôbre se parecer e do intertício regimental, política.
Várias
vêzes
temos
estado
para que a proposição n.º 6, que se refere a crédito em
campos
opostos.
Mas,
todos
para pagamento a funcionários da Câmara e do
Senado, seja incluída na ordem do dia da sessão de
amanha.
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nós, da bancada, em S. Exª reconhecemos uma das
Nos bancos acadêmicos já lhe vaticinávamos
figuras mais dignas do Congresso Nacional.
futuro brilhante, condigno do talento que revelou e
O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito bem.
das qualidades que lhe apreciamos ainda nos albores
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – De mim, da sua mocidade.
posso dizer que sou talvez o mais antigo dos
Através da agitada vida política brasileira, nas
amigos de Acúrcio Tôrres. Fomos colegas desde suas fases mais tormentosas, Acúrcio Torres sempre
1908. Em conseqüência, há 40 anos nos foi a afirmação de uma personalidade independente,
conhecemos, e há 40 anos sou testemunha de uma com aquêle traço de firmeza e lealdade tantas vezes
vida vitoriosa. De família simples, mas cheia de e com tanta justiça destacado.
glórias, atingiu as mais altas posições políticas do
Neste instante, em que nos congregamos num
País. E a vitória da inteligência, a vitória do caráter, congraçamento político com a coordenação das
a vitória da personalidade que sempre se afirma. E forças partidárias, para uma obra construtiva, devem
Acúrcio Tôrres, em tôda a sua existência, foi um os homens públicos, mais do que nunca, preservar-se
cidadão probo e honesto.
das suspeitas que os juízos fáceis e maldosos
Uma coisa, entretanto, caracteriza sua costumam levantar.
personalidade:
a
lealdade,
em
qualquer
Afortunadamente, através de tôdas as
circunstância.
divergências ideológicas e dos choques de Idéias,
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito bem! que não tem faltado em lutas, as mais acesas, de
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Nunca pensamento e convicções, afortunadamente, repito,
perdeu um amigo. Mesmo aquêles que são seus os líderes e representantes dos diversos partidos se
adversários querem bem a Acúrcio Tôrres, pois tem colocado à altura da dignidade moral, que bem
sabem que, no momento preciso, jamais faltará sua os recomenda para conduzir as várias correntes de
presença.
opinião pública.
É por isso que a bancada da União
Acúrcio Torres figura precisamente entre os
Democrática Nacional no Senado vem repelir essa líderes a cuja orientação os seus liderados se podem
injúria, essa afronta, não somente dirigida a Acúrcio entregar com serena confiança no seu patriotismo,
Tôrres, mas também ao Congresso Nacional.
independência moral e elevado espírito do homem
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª fala público.
em nome de todo o Senado.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito bem.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O nobre orador
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Era o que tinha
tem tôda a razão.
a dizer. (Muito bem; muito bem).
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Era o que
O SR. EUCLYDES VIEIRA (pela ordem): – Sr.
tinha a dizer. (Muito bem; muito bem).
Presidente, na qualidade de representante de São
O SR. ATTILIO VIVACQUA (pela ordem): – Paulo, eleito pelo Partido Social Progressista, junto
Sr. Presidente, o Partido Republicano solidariza-se minhas palavras de protesto às aqui pronunciadas
com os protestos levantados na Câmara Federal e pelos lideres dos demais partidos.
agora no Senado, contra as insinuações Injuriosas
Sempre alheio a quaisquer atos políticos que
feitas a pessoa do eminente parlamentar, líder do P. não trilhem o bem de nossa Pátria, não poderia, de
S. D, Deputado Acúrcio Tôrres.
forma alguma. deixar de me manifestar contra
Não se trata de desfazer calúnias, porque S. atitudes que ferem a dignidade do Parlamento
Ex.ª se coloca muito acima dêsses insultos.
Nacional. (Muito bem; muito bem).
Na verdade, com relação a Acúrcio Tôrres,
Vem à Mesa e é lido o seguinte
pode-se dizer o que afirmava São Crisóstomo –
REQUERIMENTO
"Ninguém se difama, a não ser por si mesmo"
Acúrcio Tôrres é uma das expressões de vida
pública que muito dignificam as nossas tradições
N.º 21, de 1948
políticas, por sua inteligência, intrepidez, probidade e
devotamento aos interêsses da Nação.
Requeiro um voto de pesar pelo falecimento do
Deputado à Assembléia Legislativa do Estado
do Pará, Luís Clementino de Oliveira, ocorrido a 31
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de janeiro, próximo passado, na cidade de Belém, do ordem do dia de amanhã o projeto n.0 1, de 1948.
mesmo Estado, em circunstâncias imprevistas.
Sala das Sessões, em 2 de fevereiro de 1948.
– Joaquim Pires.
Justificação
O Deputado Estadual Luís Clementino de
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o
Oliveira foi vitima de lamentável acidente marítimo. Senador .Andrade Ramos, orador inscrito.
Havia sido eleito na Constituinte Estadual quando o
O SR. ANDRADE RAMOS: –Sr. Presidente,
Pará teve de reintegrar-se no regime democrático. na sexta-feira passada, ocupei a tribuna dêste
Filho da Paraíba, pôde levar ao Pará a contribuição Senado para em longo e fundamentado discurso,
de sua inteligência, de sua cultura e do seu justificar um projeto de lei que enviei à Mesa,
patriotismo, a princípio, como chefe do Gabinete Civil congelando, por um período de três anos, os
da Interventoria Federal, ao tempo do Governo proventos em geral, públicos e particulares, e
Magalhães Barata, função que continuou a exercer dispondo sôbre os coeficientes limitativos de juros,
nas Interventorias do Desembargador Maroja Neto e dividendos, lucros etc., de emprêsas, bancos,
Doutor Otávio Meira, tendo sempre desempenhado o sociedades e firmas comerciais.
cargo com a mais perfeita exação e lealdade.
Projeto de emergência e, a meu ver, de alta
Eleito Deputado Estadual pelo P.S.D., Luís necessidade na hora atual, no embate aos males
Clementino de Oliveira prestou preciosa colaboração à devastadores e imprevisíveis de uma moeda inflada
obra de reconstitucionalização do Estado, assim como, interiormente, e com injusto poder aquisitivo externo
depois, na elaboração das leis ordinárias que passaram em face de outras moedas, sendo isso raiz de
a reger a vida política e administrativa do Estado.
inflação, continuarmos com tal moeda emissões pelo
Inteligência viva, caráter sem jaça, coração crescimento das despesas públicas e particulares,
admirável, a sua morte prematura e inesperada julgamos que é procurar o abismo.
deixou um vácuo impreenchível no seio de seus
As emissões não criam riquezas, não dão
amigos e do seu partido e que serviu com infatigável produção, quando feitas para financiamentos
dedicação e grande elevação moral.
abusivos quando feitas para compra de cambiais de
Sala das Sessões, em 2 de fevereiro de 1948. moedas congeladas ou compensadas ou quando
– Alvaro Adolpho. – Azevedo Ribeiro – Vergniaua usadas para pagamento de deficits orçamentários,
Wanderley.
pois criamos, assim, meios ilegítimos e artificiais de
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Alvaro Adolpho pagamentos.
e outros srs. senadores requerem seja consignado
O "Correio da Manhã", órgão de velhas
em Ata um voto de pesar pelo falecimento do tradições, estudioso, por dignos colaboradores, das
Deputado Luis Clementino de Oliveira, membro da questões econômicas e monetárias, publicou, ontem,
Assembléia Legislativa do Estado do Pará, vitima de domingo, um editorial sôbre o artigo 1.º do meu
lamentável acidente marítimo na cidade de Belém.
projeto de lei apresentado nêste Senado. Só sôbre
Tratando-se de membro do Poder Estadual, este artigo .1.º, transcrevendo-o na integra, no corpo
compreendido no § 2.º do art. 91 do Regimento, vou do referido editorial, sob o titulo "O mal das
submeter o requerimento a votação.
incoerências".
Os srs. senadores que o aprovam queiram
Ora, Sr. Presidente, para apreciar, com
conservar-se sentados. (Pausa).
isenção de ânimo os objetivos e as razões do meu
Está aprovado.
projeto de lei n.º 7, dêste ano, seria necessário
Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte
que o ilustre articulista do "Correio da Manhã"
estudasse e publicasse o discurso justificativo do
REQUERIMENTO
humilde Senador do Distrito Federal, que
consideram os efeitos e as conseqüências
N.º 22, de 1948
desejadas e propostas pelo projeto de lei no seu
conjunto, e meditasse e reconhecesse, nos termos
Requeiro dispensa de impressão e de do discurso, sôbre. bases e o apóio em que o
interstício
para
que
possa
figurar
na orador procurou construí-lo.

– 158 –
Mas assim não está lançado o editorial do tendo o gado, as vacas, as vitelas, som conta, para,
"Correio da Manhã", e quase se poderia dizer mais frigorificadas e industrializadas serem exportadas.
objetiva talvez chamar a antipatia contra o orador, Cobiçadas que são no exterior, as nossas
que, entretanto, pode afirmar, à luz do dia, só tem produções, porque são pagas aqui com moeda
trabalhado, com segurança e lealdade, pelo bem desvalorisada
que
recebe
libras
esterlinas
público, pela defesa da economia e da moeda congeladas na razão fixa de Cr$ 74,50 por libra. E no
nacional, dentro de um programa da mais inteira mesmo caminho, já estão seguindo milhões de sacas
coerência. Basta atentar para os seus projetos nº 7, de arroz embarcadas no Rio Grande rumo à Ásia,
de 18 de abril de 1947, e nº 10, de 10 de junho de pagos em cambiais nesta mesma moeda, nos
1946, em andamento nêste Senado, e nº 50, de 10 obrigando também talvêz a mais emissões. Se o pão
de dezembro, sôbre a importação de trigo e as escasseia e se torna caro, é ainda porque
misturas panificáveis. Diz o "Correio da Manhã" que compramos a trigo e a rainha, pagando em dólares
a expressão meu de injustiça social, sem em Cr$ 18,50 e em pesos argentinos de pelo
fundamento esta acusação, pois justamente nêste governo da nossa moeda, no caminho de dólares a
mesmo art. 1º, que congela os proventos por uma 15 cruzeiros e peso a 2,50 cruzeiros; e foi naquela
forma de sentido universal, está feita a exceção para base de sacrifício que transferimos, em dez meses
quaisquer proventos, pensões, etc, que sejam de 1947, só para trigo e farinha Cr$
menores de mil cruzeiros por mês e que devem ser 2.200.000.000,00 (dois bilhões e duzentos milhões).
reajustados até essa quantia. Ainda mesmo nêste E o mesmo raciocínio e idênticos exemplos
aspecto particularista de congelar proventos, o poderíamos trazer para outras transferências de
projeto teve a preocupação das massas, enfim, desta valores, trabalho nacional, duro trabalho do povo,
maneira de 70% da nossa população que vive de trocado à taxa vil de câmbio para compra de carvão,
trabalho duro e rigoroso e na ameaça sempre da gasolina, lubrificantes, máquinas, ferramentas,
miséria e da fome pela desvalorização do dinheiro vagões caminhões e outras utilidades e, bis vezes,
que recebe.
supérfluas compras que devem ser contingenciadas.
O que o meu discurso de 30 de janeiro, não
Sr. Presidente, assim, o que o meu projeto nº
revisto, mostra à clarividência é a necessidade 7, de 30 de janeiro, visa e preconisa, e a Nação e o
premente de enfrentarmos sincera e corajosamente povo necessitam, é de acrescer o poder aquisitivo
a batalha, no campo geral da inflação e da moeda interno e externo da sua unidade monetária. Este
desvalorizada, os efeitos do câmbio vil, que causam tem sido o meu programa de coerência e pertinácia,
as maiores devastações internas, e carreiam para o este tem sido o meu bom combate, como dizia o
exterior mercadorias, mão de obra, a preço ínfimo... Apóstolo São Paulo, e nele continuaremos, pedindo
e que tantas vêzes tem sido revendidas com lucros a compreensão e o auxílio de todos, para evitar
no estrangeiro, em relação às aquisições aqui, feitas, chegarmos a esta fatalidade, que as leis incoercíveis
aproveitando-se de comprar em moeda congelada e da economia e da moeda levam os povos que usam
vender em moeda de curso.
meios ilegítimos de pagamentos pelas emissões, que
Sr. Presidente, o que o meu discurso e o desperdiçam e abusam dos créditos, das taxações,
projeto alertam e que eles quiseram fazer, foi um dos impostos, etc. e assim chegam ao descrédito e à
grito de alto, uma parada no caminho errado, fácil, de falência da Nação, ao colapso da moeda e num triste
sucessivos aumentos de despesas, de gastos, pelo dia os brasileiros, ao acordar, saibam com surpresa
qual não resolveremos a nossa situação inflatória e, que os dez cruzeiros da véspera só valem cinco
sim ,a agravaremos em todos os setores. Grandes hoje, ou menos. É dêste abismo que devemos fugir.
países, como os Estados Unidos, temem a inflação,
É para essa boa batalha, de redução dos
são ciosas da sua moeda; nós descuramos. Se gastos e despesas, com o sentido universal do
estamos com deficiências visíveis de carne, de leite, projeto; é para o combate pela moeda sã; é pelo
de pão, a que alude, aí, com justiça, o "Correio da crédito justo a baixo juro; é pela melhoria do índice
Manhã",
no
seu
editorial,
é
porque de custo da vida; é para que, enfim, não se iluda o
imprevidentemente vimos anos seguidos aba- pouco que é bom pelo muito que mau, que,
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com destemor, oferecemos o projeto nº 7 ao estudo na terra, até com sacrifício de sua vida em bem do
e à cooperação dos partidos e da do eminente Sr.e interesse comum e da economia nacional.
Presidente da República.
É de estarrecer, Sr. Presidente, esta
E não tivemos dúvida em envolver a nossa declaração do mesmo telegrama:
responsabilidade pessoal e a nossa pequena valia...
"As novas ondas são produto das grandes
O SR. APOLONIO SALES: – Grande valia.
posturas da primavera passada. Voltam os
O SR. ANDRADE RAMOS: – ... mas, que gafanhotos agora com maior fúria, arrazando tudo
estão, certamente, com segurança e sinceridade, a em sua passagem. Parece tratar-se de gafanhotos
serviço do e do Brasil e povo ajuda de Deus (Muito desovados nas zonas de criação de gado, onde nada
bem; muito bem. O orador é cumprimentado) .
se fez para o extermínio dos saltões. Resultaram
O SR. SALGADO FILHO: – Senhor assim infrutíferos todos os esforços dos agricultores
Presidente, antes de tratar do assunto que desejo que, em sua totalidade, deram intensivo e constante
focalizar neste instante, devo declarar que, há pouco, combate à praga, apoiados pelos govêrnos municipal
quando se formulou um protesto contra os agravos e estadual.
sofridos por ilustre Deputado, deixei de ocupar a
Lajeado e Venâncio Aires também estariam
tribuna, porque os anteriores aleives lançados sabre sendo assolados pelos gafanhotos, que já teriam
outros representantes da Nação não haviam também invadido Soledade e Sobradinho.
provocado nenhuma reação por parte das Câmaras
Sr. Presidente, ao se cuidar dos meios
Legislativas. Ora, tal atitude pode parecer que este empregados para combater os gafanhotos, o que
pronunciamento, agora, importa na aquiescência aos vemos é a descrição deste quadro que faz o próprio
outros ataques.
telegrama, sem devaneios literários:
Não obstante, desejo fritar que formo da
"Os agricultores da linha Sítio de Dona
probidade do Sr. Deputado Acúrcio Tôrres o mesmo Carlota, Serro Alegre e outros pontos daquele
conceito elevado, expendido pelos ilustres colegas município, com olhos marejados de lágrimas,
que ocuparam a tribuna. Conheço-o. de há muito; trouxeram a trista notícia. Externaram o desespero
sou seu amigo pessoal e sempre tive de S. Ex.ª o de que está tomada a população rural de Santa Cruz
conceito que hoje transmito ao Senado.
do Sul, sem melo de salva-guardar as plantações,
Ditas estas palavras, Sr. Presidente. passo ao sem armas para combater a praga terrível".
assunto que me traz à tribuna. um telegrama publicado no
Eis, Sr. Presidente, em poucas palavras,
"Correio da Manhã" do dia 30, que anuncia novas descrito o que vai pelos municípios riograndenses. E,
invasões de gafanhotos em Santa Cruz, próspero enquanto o Poder Público não se aperceber de
município colonial do meu Estado, os quais dizimaram, meios eficientes, como sejam aviões, helicópteros,
por completo, as lavouras dos colonos que deveriam estar enfim de tudo quanto fôr necessário para combater
perfeitamente acauteladas, se já tivesse surtido efeito as essa praga, estaremos a ouvir êsses gritos
medidas preconizadas pelo Senado da República, ao lancinantes que infelizmente, até hoje, não
emendar projeto vindo da Câmara dos Deputados e a ela encontraram éco por parte daqueles que devem
devolvido há três meses, seguramente, sem se saber, até cuidar do interesse público, porque desconhecem,
hoje, que resultado teve.
por completo, os efeitos desses devoradores e
Ai se estipulavam os meios eficientes para daninhos insetos.
combater os acrídios, inclusive os recursos
Desta tribuna quero formular um apelo à
pecuniários indispensáveis, que não podem ser Câmara dos Deputados no sentido de que vote o
pequenos, a menos que queiramos incidir no mesmo projeto
com
as
emendas
oferecidas
e
erro de votarmos verbas insuficientes que se cuidadosamente estudadas pelo Senado, a fim de não
esgotam sem nenhum resultado positivo para só acautelar os cinco Estados freqüentemente
aqueles
que
se
esgotam
sem
nenhum ameaçados, senão também, para combater os
resultado positivo para aqueles que mourejam próprios focos de onde emergem essas pragas. Não é
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possível estejamos, hoje, a votar cinco milhões, dois
Pinto Aleixo.
milhões, depois dez milhões de cruzeiros, sem
Henrique de Novaes.
termos as imprescindíveis reservas para debelar o
Pereira Pinto.
mal logo que se apresente.
Sá Tinoco.
Vimos que os gafanhotos devoraram, na
Mello Vianna.
primavera passada, as culturas do Estado do Rio
Levindo Coelho.
Grande do Sul, de alguns municípios de Santa
Marcondes Filho.
Catarina
e
do
Paraná.
Até
hoje,
Roberto Simonsen.
praticamente, não se passou do terreno das
Pedro Ludovico.
promessas, que têm de ser vás, porque o Govêrno
Filinto Müller.
não dispõe dos recursos necessários, para
Flávio Guimarães.
comprar os inseticidas a serem lançados dos
Roberto Glasser.
aviões.
Olavo Oliveira (20) .
Em 1947, enquanto na Argentina foram
O SR. PRESIDENTE: – Ficam sóbre a Mesa
perdidos vinte e um aparelhos, Aéreo Clubes, redações finais lidas no expediente, as quais, de
empenhados no combate às ondas de gafanhotos, acôrdo com o Regimento, serão votadas na sessão
nada se procurou fazer em beneficio das lavouras do de amanhã.
meu e dos demais Estados.
Não havendo mais quem queira fazer uso da
É preciso que todos se compenetrem de que, palavra, passo à
se não eliminarmos os acrídios, não teremos os
ORDEM DO DIA
cereais indispensáveis, pois que a cultura está sendo
Votação, em discussão finita, do projeto de
periodicamente devastada, sem que os lavradores resolução n.º 7, de 1947, que reforma o Regimento
encontrem nos poderes públicos a necessária Interno do Senado.
defesa.
Senador Olavo Oliveira manda requerimento,
O caso de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, à. Mesa, solicitando o adiamento da votação para a
é tanto mais doloroso e pungente quanto ali o sessão do dia 4 do corrente.
pequeno proprietário, aquêle que faz da agricultura o
É lido o seguinte
meio de vida e que sustenta a economia nacional,
está ao completo desamparo.
REQUERIMENTO
Quero mais uma vez formular êste apelo e o
farei tantas vêzes quantas julgar necessário,
Nos têrmos do art. 94, letra f, do Regimento,
pouco me importando seja acoimado de requeiro ao Senado o adiamento por 48 horas da
impertinente, porque a impertinência visa o bem discussão e votação do projeto de resolução número
público, a salvação da lavoura do meu e dos 7, de 1947, o que permitirá melhor estudo do seu
demais Estados do Brasil, e, por conseqüência, o palpitante assunto, na sessão de 4 do corrente.
benefício da economia nacional! (Muito bem; muito
Sala das Sessões do Senado, em 2 de
bem. Palmas).
fevereiro de 1948. – Olavo Oliveira.
Comparecem
mais
os
Senhores
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*) (pela ordem):
Senadores:
– Sr. Presidente, o assunto constate do projeto de
Alvaro Maia.
resolução n.º 7, para a qual se pede o adia-mento, já
DurvaI Cruz.
se encontra coma discussão encerrada. Acha-se na
Clodomir Cardoso.
fase de votação. E, de acôrdo com os arts. 158, 159
Alfredo Neves.
e 160 do Regimento, só é admitido o adiamento na
Bernardes Filho.
fase da discussão.
Vespasiano Martins (6).
A matéria, aliás, é apreciada no projeto de
Deixam de comparecer os Senhores Regimento, cuja discussão foi marcada para a
Senadores:
sessão de hoje. O nobre Senador Henrique de
Augusto Meira.
Novaes apresentou emenda, autorisando o
Victorino Freire.
adiamento também no caso da votação. Até o
Mathias Olympio.
momento presente, porém, o Regimento, que regula
Fernandes Távora.
o andamento das nossas sessões, só autoNovaes Filho.
Maynard Gomes.
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
Aloysio de Carvalho.
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riza o adiamento nos casos de discussão. E a
proposição já teve a discussão encerrada.
Se o Senado, na sua alta sabedoria, adotar a
emenda do nobre Senador Henrique de Novaes,
uma vez reformado o Regimento, será possível,
então, conceder-se o adiamento também na fase das
das optações.
Mas,
no
presente
momento,
Senhor
Presidente, não podemos admití-Io, nem mesmo por
votação do Senado, porque seria uma reforma feita
antes da votação do novo Regimento.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Exª dá
licença para um aparte? (assentimento do orador) –
É impossível o adiamento tanto mais quanto já foi
aqui reclamada a votação do Regimento. Fomos até
acusados de retardar essa votação. Aliás houve
suficiente tempo para a apresentação de emendas –
vários meses, quase um ano. Por conseqüência, não
se justifica tal adiamento.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Como estou
apenas levantando uma questão de ordem, deixo a
matéria para ser examinada na ocasião em que for
posto o Regimento à votação.
No caso de ser procedente minha, questão de
ordem, levantada em face dos dispositivos do
Regimento Interno, peço a V. Ex.ª, Sr. Presidente,
não aceite o requerimento do nobre Senador Olavo
Oliveira, a fim de que não se realize a votação sôbre
êste adiamento. (Muito bem).
O SR. ARTRUR SANTOS (*) (pela ordem): –
Sr. Presidente, em aditamento às considerações
feitas pelo meu ilustre colega Senador João
Villasbôas, desejava levantar uma questão de
ordem.
Nosso Regimento Interno só admite adiamento
de discussão nos têrmos do art. 151, ou seja, em
dois casos: para ser o projeto remetido a uma das
Comissões permanentes, ou para ser discutido em
dia determinado.
Ora, no caso em aprêço, não se trata de
qualquer dessas hipóteses, porque o projeto está
com a discussão encerrada e em fase de votação.
Tratando-se de votação, o Regimento é
peremptório, pois declara, no artigo 166, que a
votação não se interrompe senão por falta de
número legal de senadores.
Portanto, Sr. Presidente, a mim me parece que
o requerimento de adiamento da votação não pode
ser to––––––––––––––––––

(*) Não foi revisto pelo orador.

mago em consideração. Mesmo que se tratasse de
adiamento da discussão – único caso a que o
Regimento se refere – tal medida só poderia ser
justificada naqueles casos expressos. A votação não
pode ser adiada de maneira alguma, porque o
Regimento diz textualmente que o adiamento da
votação só ocorre por falta de número legal de
senadores.
No caso, a questão de ordem que desejo
levantar, – e quereria que Vossa Excelência, Sr.
Presidente, a resolvesse – é sôbre se pode o próprio
plenário do Senado decidir em contrário aquilo que
dispõe o Regimento, permitindo o adiamento da
votação de projetos com a discussão encerrada,
quando, categoricamente, ele determina que a
votação não se Interrompe a não ser por falta de
número legal de senadores:
A meu ver, Sr. Presidente, não poderá valer
qualquer resolução do plenário a respeito, visto como
o dispositivo regimental é peremptório, e veda o
adiamento da votação.
Era esta, Sr. Presidente, a questão de ordem
que desejava submeter è apreciação de V. Exª.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Realmente, o art. 158
do Regimento Interno estabelece os dois únicos
casos em que o adiamento pode ser concedido:
Quando o projeto é remetido a alguma das
Comissões permanentes, ou quando passe a ser
discutida em dia determinado.
A discussão dêste projeto está, de fato,
encerrada, tanto assim que, ao ler o requerimento do
Sr: Senador Olavo Oliveira, anunciei apenas a parte
referente à votação, de vez que não poderia ser apreciada a que diz respeito à discussão. E assim
procedi porque havia precedente do Senado, contra
o qual não me sentia habilitado a me insurgir.
Na sessão de 20 de novembro do ano próximo
passado, o Sr. Senador Ivo d'Aquino requereu que
se consultasse o Senado sóbre o adiamento da
votação do projeto nº 37-A, de 1947, até que fósse
votado o orçamento da receita, de vez que esse
projeto dependia da votação daquéle orçamento. O
requerimento foi submetido à votação, e o adiamento
concedido.
Havendo êsse precedente, não me senti com
autoridade para recusar o requerimento apresentado
pelo Senhor Senador Olavo Oliveira. Só o Senado
poderá revogar deliberação já. tomada, visto ter sido
dele próprio a
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interpretação, permitindo se concretizasse tal
entendimento.
Desejo submeter ao plenário o requerimento
do Sr. Senador Olavo Oliveira, para que sôbre êle
decida soberanamente.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, V.
Ex.ª sabe perfeitamente com que profundo
acatamento recebo sempre as suas deliberações.
Mais de uma vez, tenho proclamado da tribuna
do Senado ver em V. Ex.ª um Presidente que procura
interpretar o Regimento e decidir as questões
suscitadas, colocando-se numa posição de absoluta e
integral equidistância dos interêsses em jôgo.
Neste caso, porém, pesa-me imensamente
divergir da orientação de V. Ex.ª, motivo por que vou
expor ao Senado as razões dêste meu
procedimento.
V. Ex.ª concordou – e o fêz com muito acêrto –
com as questões de ordem levantadas pelos meus
eminentes companheiros de bancada, Senadores
João Villasbôas e Arthur Santos. Depois de examinar
o Regimento, V. Ex.ª lhe deu o verdadeiro sentido.
Não é possível adiar a votação de projetos. Os
requerimentos de adiamentos só podem ser feitos na
fase da discussão, e isso mesmo para se enviar o
projeto a uma das comissões permanentes, ou para
que o mesmo seja discutido em dia determinado.
Diz, porém, V. Ex.ª, Sr. Presidente, existir o
precedente da sessão de dias de novembro de 1947,
em que se deu o adiamento de uma votação, a
requerimento do meu eminente amigo, líder da
bancada do P. S. D. no Senado, Senador Ivo
d'Aquino.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, o
procedente não constituiria aquilo que chamamos
de jurisprudência, de vez que é fato isolado, decisão
única, que não chega a representar, pròpriamente,
precedente nos sistemas legislativos. Ademais,
êsse fato isolado representa uma espécie de
consideração. Vale dizer que o nobre Senador
Ivo d'Aquino, quando provocou o pronunciamento
do Senado a respeito de providência que
não apresentava – vamos dizer sinceramente
– rigoroso caráter de aspecto regimental, invocou
circunstância imprevista no próprio Regimento:
a situação tôda especial do projeto. Tratava-se
de assunto ligado ao orçamento, e que só pode__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

ria ser resolvido, consequentemente, depois de
votada a Receita, porque a ela se referia.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A situação é
absolutamente diferente. Era um caso imprevisto, de
lacuna, que o Senado poderia resolver, porque o
próprio Regimento declara que, nos casos não
previstos, não regulados, deliberará a Mesa com
recurso para o Senado; a hipótese, porém, não
apresenta nenhuma feição própria, não resulta de
omissão, de lacuna no Regimento. Pelo contrário,
tem solução contrária, expressa no próprio
Regimento.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não encontra
nenhuma justificativa.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – As duas
hipóteses não são semelhantes, não se parecem,
não têm a mesma natureza, não oferecem conteúdo
idêntico e não forçam, de maneira alguma, a mesma
solução.
Neste instante, Sr. Presidente, em que
estamos com o projeto de Regimento a se arrastar,
por mais de ano, em que o Senado está sendo
alvo de acusações, em que se chega a salientar
não ser possível votar o Regimento Comum,
porque esta Casa ainda não votou seu próprio
Regimento...
O SR. ARTHUR SANTOS: – Ainda há
dois ou três dias, um dos órgãos mais autorizados
da
imprensa
matutina
carioca
criticou
o
Senado por não ter ainda votado sua Iei
interna.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...não é
possível ao Senado adiar mais o assunto.
O projeto de Regimento já foi pôsto duas
vêzes em discussão, uma das quais especial;
recebeu emendas em duas fases, e com tudo isso o
Senado concordou.
Parece-me que, ao finalizar esta sessão
legislativa de convocação extraordinária, não ficará
bem a esta Casa deixar de corresponder,
moralmente, aos seus deveres e não votar, em
tempo, seu próprio Regimento.
Sr. Presidente, nesta minha atitude, nem
nas dos meus nobres companheiros, não vai
qualquer desconsideração ou desatenção ao
eminente autor do requerimento. Se se tratasse
do relator da Comissão, ou de um dos parlamentares
diretamente
interessados
na
discussão
do
assunto, porque nêle já emitiram opinião, talvez
fôsse possível pensar numa desatenção. Mas, aberto
o precedente, qualquer senador poderá, a qualquer
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momento, obstar, por interêsse político, a votação de
um projeto, sob a só alegação de não ser possível
comparecer no dia da votação.
Por estar convencido de que o Senado
deliberará neste sentido, não peço a V. Ex.ª, Sr.
Presidente, que reforme a sua decisão; apelo para
os meus companheiros no sentido de tirarem da
própria decisão de V. Ex.ª o sentido real que ela
traduz. (Muito bem, muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Realmente, quando
expus a questão de ordem, revelei meu modo de
pensar no sentido de que o adiamento só é permitido
na fase da discussão. Não estou, entretanto, de
acôrdo com o nobre Senador Ferreira de Souza,
quando encontra dissemelhança entre êste caso e
aquêle a que aludi, quando invoquei o precedente,
de vez que, naquela oportunidade, o Regimento
também foi violado. Nem há negá-lo, porquanto foi
adiada a votação. Entretanto, prevaleceu motivo de
fôrça maior, visto como circunstâncias especiais
empediam que o relator da Receita apresentasse
seu parecer. Foi adotada, então, a fórmula que
constituiu o precedente: aceleraram-se os nossos
trabalhos, adiando-se a votação dos orçamentos
parciais, a fim de que fôsse a mesma feita em
conjunto com o orçamento da receita. Tal medida foi
determinada devido ao retardamento da cotação
desse orçamento. Mas, é inequívoco que tanto
naquela ocasião, como nesta, o Regimento não
permitia tal adiamento.
A questão de ordem foi levantada por mim
mesmo, uma vez que havia deliberação do Senado
nesse sentido. Sempre adotei a orientação de
submeter ao Senado suas próprias deliberações,
para que êste, na sua sabedoria, as revogasse ou
mantivesse.
O SR. IVO D'AQUINO (*) (pela ordem): – Sr.
Presidente, como V. Ex.ª acaba de dizer, foi
apresentado por mim, em plenário, requerimento no
sentido de adiar a votação do projeto nº 37-A, de
1947, até ser votado o orçamento da receita, de vez
que êsse projeto dependia do referido orçamento.
Realmente, houve, como disse o Sr. Senador
Ferreira de Souza, circunstância especialíssima
que talvez não mais se reproduza. Não era
possível em atenção não só à urgência do orça––––––––––––––––––
(*) Não foi revisto pelo orador.

mento, como ao próprio interêsse nacional, votar-se
o projeto a que se referia o adiamento antes de
deliberarmos sôbre a receita.
Já naquela ocasião, bem interpretado o
Regimento, a resolução do Senado importou em
violação da Lei Interna. Em verdade, êste,
expressamente, só permite o adiamento da
discussão em dois casos únicos. Se a regra é não se
adiar discussão dêsde que o assunto esteja em
ordem do dia, evidentemente, os dois casos de
adiamento previstos no Regimento só podem ser
interpretados restritivamente. E se assim acontece é
porque, fóra de dúvida, o Regimento não permite o
adiamento de qualquer votação.
V. Ex.ª, Sr. Presidente, colocou muito bem a
questão. O Senado, nesta hora, está diante de si
mesmo. Resolveu, em determinada circunstância,
por motivo de força maior, adiar uma votação. Não
podia, portanto, V. Ex.ª negar acolhida a um
requerimento que solicitava medida idêntica à já
anteriormente votada pelo Senado e rejeitá-la in
limine.
Assim, que me parece certo, de acôrdo com a
boa interpretação do Regimento, é o Senado adotar
o princípio da permissão do adiamento das
discussões nos dois casos nêle expressos, negando
o adiamento das votações, porque êste não está
previsto.
Na minha opinião, dêsde que V. Ex.ª decida
consultar a Casa, poderá o Senado, a todo
momento, interpretar o Regimento e colocar a
questão em debate dentro das suas formulas e do
espírito que o orienta. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vou consultar o
Senado sôbre se o requerimento deve, ou não, ser
submetido à votação.
Os senhores que entendam deva ser
submetido a votação, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
À vista do disposto no art. 158 que, mais uma
vez acaba de receber interpretação por parte do
Senado, deixo de submeter o mesmo à votação.
Antes de submeter à votação as emendas ao
projeto de reforma do Regimento, permito-me
recordar aos ilustres senadores que já foi aprovada
uma indicação, cujo "item 7" diz o seguinte:
"Votar-se-ão, em primeiro lugar, as emendas,
uma por uma, na ordem estabelecida pelo
Regimento em vigor.
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O
Senado
poderá
determinar,
a
requerimento de qualquer Senador, que a
votação se faça por grupos de emendas
com
parecer
favorável
e
com
parecer
contrário".
"Incluídas no primeiro grupo as que
tiverem sub-emenda das Comissões. Resolvida
a votação por grupo, as emendas poderão
ser destacadas e isoladamente votadas, por
deliberação do plenário, a requerimento de qualquer
Senador.
VIII) – A votação do projeto será em globo,
com as alterações resultantes das emendas
aprovadas".
Nestas condições, vão ser submetidas
à
votação
as
emendas,
uma
por
uma.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS
(pela
ordem): – Sr. Presidente, com relator do projeto
na Comissão Diretora, requeiro a V. Ex.ª consulte
ao Senado se admite a votação por grupo de
emendas.
Quero esclarecer que houve algumas
falhas na publicação do parecer daquela
Comissão,
pois
foi
omitida
sua
opinião
quanto às emendas números 17, 27, 32, 42
e 48.
Comunico a V. Ex.ª, Sr. Presidente,
que a Comissão Diretora emitiu parecer favorável às
de ns. 17, 27, 32 e 48 (a êste oferecendo
substitutivo) e contrário à de número 42, a qual,
entretanto, teve parecer favorável da Comissão
Especial.
O SR. PRESIDENTE: – O Senador
João Villasbôas, de acôrdo dom indicação
anteriormente
aprovada,
requer
que
a
votação
das
emendas
se
faça
por
grupos.
Os senhores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
A fim de facilitar a votação, esclareço
que há emendas com parecer favorável de
ambas as Comissões; outras com parecer
favorável
de
uma
Comissão
e
contrário
de outra; e ainda outras com parecer
favorável em parte e contrário, também,
parcialmente.
Consoante
a
explicação
que
acabo
de
dar,
a
votação
se
processará
por
grupos
de
emendas.
Em
primeiro
lugar,
submeterei
as
que
tiverem
parecer
favorável
das
duas
Comissões
e
as
que
foram
por
elas
oferecidas.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS
(pela
ordem):
–
Sr.
Presidente,
a
emenda
nº 41 teve parecer contrário de ambas as
Comissões.

O SR. PRESIDENTE: – De fato, houve
equívoco da Mesa. A emenda nº 41 teve parecer
contrário e não devia ter sido incluída na relação dos
que têm parecer favorável.
São aprovadas as seguintes:
EMENDAS
Nº 51
Acrescente-se ao art. 8º:
a) I – Convocar sessões extraordinárias ou
secretas, durante as sessões legislativas.
b) suprima-se a letra do nº III.
Nº 86
Ao art. 22.
Nº 86, ao art. 22.
Suprimam-se as palavras
consentimento da Comissão Diretora".

"precedendo

Nº 92
Ao art. 33.
Suprimam-se as palavras finais que delibera
por voto secreto.
Nº 98
Ao art. 84
Suprimam-se as palavras "ou regimental".
Nº 101
Ao art. 96, parágrafo único.
Suprimir as palavras "que estiverem na Capital
Federal ou adjacêntes".
Nº 192
Ao art. 102:
Suprimir a parte final a partir de "contendo os
nomes ..." porque já está contido no art. 101.
Nº 106
Ao art. 133:
Suprimam-se as palavras "os relativos à
matéria prevista no art. 66 da Constituição Federal".
Ao art. 213:
Suprimir.

Nº 111

Nº 112
Ao art. 214:
Suprima-se o parágrafo único.
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Nº 10
Dê-se a seguinte redação ao art. 8º:
Ao presidente em exercício, compete:
Suprimindo-se o inciso I.
Nº 15-A
Suprimam-se:
No art. 99 e seu § 2º
No art. 101 as palavras "... exceto as especiais...".
Aceitas pelas duas Comissões.
Nº 21
Art. 22:
Suprimam-se as palavras
consentimento da Comissão Diretora".
Nº 53

O senador que deixar de votar, ainda
que
tenha
comparecido,
terá
a
diária
descontada,
desde
que
a
votação
seja
interrompida ou adiada por falta de número
legal".
(O parecer das Comissões destacou a 2ª parte
desta emenda da Comissão Diretora para juntá-lo à
emenda 6-A do plenário).
Nº 94

Ao art. 41, parágrafo único, primeira parte:
Substitua-se pelo seguinte:
"Os membros da Comissão Diretora não
poderão
fazer
parte
de
outra
Comissão
permanente..."
"precedendo
Conservando-se o restante do parágrafo.
Nº 97

Ao art. 68:
Ao art. 195. No parágrafo único, suprimam-se
Redija-se assim:
as palavras "que será criada no Regulamento da
"À Comissão de Constituição e Justiça
compete:
Secretaria".
a) emitir parecer sôbre as proposições
Nº 83
relativas às matérias previstas nos arts. 2º, 3º, 5º,
III, VII, XIV, XV, a, b última parte g, h, n, p, p, q,
Ao art. 15, § 1º:
48, 63, 65, VII, VIII e IX, 66, VII, 67 e 94, 125,
Substitua-se pelo art. 15 do atual Regimento, 158, § 2º da Constituição Federal bem como
que tem a seguinte redação:
sôbre a intervenção federal nos Estados e o
"§ 1º. Em cada um dêsses escrutínios, cada dispositivo do art. 6º do Ato das Disposições
Senador votará num só nome, considerando-se Transitórias.
eleitos respectivamente 1º e 3º secretários os mais
b) propor a suspensão da execução de leis ou
votados, e 2º e 4º os mais votados dentre os de decretos declarados inconstitucionais, pelo Supremo
partido diverso daquele, desde que êsse partido Tribunal Federal.
tenha obtido, pela soma dos votos dados aos seus
c) opinar sôbre o aspecto jurídico
representantes, um quinto da total dos sufrágios".
constitucional ou legal de qualquer assunto
submetido ao Senado.
Nº 84
d) opinar sôbre as moções a que se refere o
art. 131 quando se tratar de acontecimentos ou atos
Ao art. 20:
de alta significação nacional.
Substitua-se pelo seguinte:
"O Senador deve apresentar-se no edifício do
Nº 99
Senado à hora regimental, para tomar parte nas
respectivas sessões, considerando-se ausente
Ao art. 94:
aquele cujo nome não constar da lista de presença".
Substitua-se pelo seguinte:
"O senador que quiser usar da palavra
Nº 85
para
explicação
pessoal,
poderá
fazê-lo,
uma vez, depois de esgotadas as matérias da
Ao art. 21, § 1º:
ordem do dia, e pelo tempo improrrogável de uma
Substitua-se pelo seguinte:
hora.
"§ 1º O Senador só terá direito ao
Parágrafo
único.
Se,
porém,
quiser
subsídio
e
à
ajuda
de
custo
depois explicar
alguma
expressão
que
haja
de
haver
comparecido
às
sessões" empregada no correr do debate e que
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não tenha sido tomada no seu verdadeiro sentido,
poderá fazê-lo imediatamente, uma vez, e pelo prazo
de dez minutos".
Nº 104
Ao art. 120:
Substituir pelo seguinte: "As Comissões
poderão propôr o arquivamento das sugestões e
indicações recebidas pelo Senado, desde que não as
aproveitem para formular projeto".
O texto do art. 120 do projeto passará a ser
parágrafo único.
Nº 105

Nº 65
Ao art. 109.
Substitua-se pelo seguinte:
Art.
109.
Consistem
as
proposições
em projetos de lei (matéria da Competência
do Congresso Nacional com a sanção do
Presidente da República – art. 65 da Const. Fed.),
projetos
de
decreto
legislativo
(matéria
da competência exclusiva do Congresso Nacional
– art. 66 da Const. Fed.) projetos de
resolução (matéria da competência privativa do
Senado), requerimentos, indicações, pareceres e
emendas.
Aceita pela Comissão Diretora.

Redija-se assim:
Nº 79
"Quando algum senador solicitar a palavra
sôbre requerimento enquadrado no art. precedente,
Ao art. 184.
ficará o mesmo sôbre a Mesa para ser discutido e
Substitua-se pelo seguinte:
votado no fim da ordem do dia da sessão seguinte,
Art. 184. Aprovada a reforma pelas
ressalvadas as letras e, f, g, que terão discussão e duas Casas do Congresso Nacional, a Mesa
votação imediatas".
do
Senado
providenciará,
na
forma
do
Regimento Comum, para a respectiva promulgação
Nº 107
nos têrmos do art. 217, § 4º, da Constituição
Federal.
Ao art. 134.
Aceita pela Comissão Diretora.
Substitua-se pelo seguinte:
"Com parecer da Comissão de Constituição e
Nº 16
Justiça, a proposição virá em seguida ao plenário e
sòmente depois de votado êsse parecer poderá ser
Art. 18 – Substitua-se pelo seguinte:
ela distribuida a outras Comissões".
"Se o senador eleito e diplomado não prestar
Parágrafo
único.
Reconhecida
a compromisso dentro de 180 dias, a contar da data da
constitucionalidade ou inconstitucionalidade da inauguração da sessão legislativa, entende-se haver
proposição por voto de plenário, não poderá mais ser renunciado ao mandato, salvo motivos justificados, a
ela arguida.
juizo do Senado.
Nº 108
Ao art. 141, § 1º.
Redija-se assim:
"As emendas oferecidas em segunda
discussão sòmente serão admitidas, quando vierem
assinadas por uma Comissão, ou por seis ou mais
Senadores, ou tiverem apoiamento da terça parte
dos senadores presentes".
Nº 109
Ao art. 159.
Substitua-se pelo seguinte:
"Ressalvado o disposto no art. 64, procederse-á à votação por uma das seguintes formas:
simbólica; nominal ou por escrutínio secreto".

Nº 36
Ao artigo 69, letra c.
"Opinar sôbre a indicação de nomes para
chefes de missão diplomática de caráter
permanente, junto a govêrnos estrangeiros ou à
organizações internacionais de que o Brasil faça
parte".
Nº 37
Ao artigo 69, letra a.
"Emitir parecer sôbre tôdas as proposições
referentes a relações internacionais, ao Ministério
das Relações Exteriores e sôbre as matérias do
artigo 5º, nº XV, letras n, e, o, da Constituição
Federal, inclusive turismo".
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Nº 6-A

Nº 89

Subemenda à emenda nº 59

Ao art. 29 § 3º
Acrescente-se depois da "representação" as
seguintes palavras, em substituição da parte final do
dispositivo, "ou admiti-la para melhor exame".

Ao artigo 21, § 3º:
Substitua-se pelo seguinte:
§ 3º O suplente convocado perceberá o
subsídio além da ajuda de custo sem prejuízo do que
caiba ao Senador substituído.
Nº 47-A
Ao art. 154
Redija-se da seguinte maneira.
Art. 154. Os aditamentos só poderão ser feitos
por prazo fixo ou por motivo declarado e nos
seguintes casos:
a) para audiência de uma ou mais
Comissões;
b) para ser matéria discutida ou votada em dia
determinado ou mediante o preenchimento de
formalidade estipulada no requerimento.
§ 1º O aditamento poderá ser da discussão ou
de votação, devendo ser requerido logo que seja
anunciada a matéria como preliminar.
§ 2º Não havendo número para a votação de
um pedido de adiamento, ficará o mesmo
prejudicado, prosseguindo a discussão da matéria
principal.
§ º É vedado mais de um pedido de adiamento
no mesmo turno, ainda que por motivo e autores
diferentes.
Nº 59-A
Subemenda

Nº 90
Ao art. 29.
Acrescente-se:
§ 4º Se o Senado admitir a representação,
elegerá, na forma do artigo 64, uma Comissão de
Inquérito, composta de nove membros".
Nº 91
Ao art. 30.
Acrescente-se, depois de "Mesa", o seguinte:
"a enviará à Comissão de Inquérito que".
Nº 103
Ao art. 116, § 1º:
Acrescente-se no final "Neste caso, quando a
proposição voltar a plenário, abrir-se-á discussão
especial sôbre as mesmas emendas e subemendas,
reduzindo-se à metade o tempo de discussão".
Nº 113
Onde convier:
"Art. Os deputados federais têm livre ingresso
e podem assistir às sessões públicas ou secretas do
Senado ou das suas Comissões".

Nº 60
à emenda nº 110.
Acrescente-se, in fine:
Ao art. 34, § 2º:
"ou a requerimento de um quinto dos membros
Depois das palavras "mandato de senador",
do Senado".
acrescente-se: – "e de suspensão de imunidades
(art. 213 da Const. Fed.).
Nº 87
Nº 61
Ao art. 24.
O parágrafo único passará a ser § 2º,
Ao art. 56, parágrafo único:
acrescentando-se:
Acrescente-se depois das palavras – "serão
"§ 1º A interrupção do orador por meio de impressos" – o seguinte: – "e publicados" –; o mais,
apartes só será permitida quando fôr vrebe e cortes, como está.
precedendo licença do orador.
a) não serão permitidos apartes às palavras do
Nº 62
presidente; paralelos nos discursos e por ocasião do
encaminhamento de votação e nas questões de
Ao art. 95.
ordem.
Acrescente-se:
b) os apartes subordinar-se-ão às disposições
Parágrafo único. Nos casos das alineas a e c,
referentes aos debates em tudo que lhes fôr respectivas comissões poderão emitir parecer verbal.
aplicável.
Aceita pela Comissão Diretora.
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Nº 63

Nº 44

Ao art. 97.
Acrescente-se in fine: – "e os têrmos do
requerimento".

Ao projeto de resolução nº 7, de
1947

Ao art. 124 –, Acrescente-se, depois da alínea c,
o seguinte:
d) levantamento da sessão por motivo
Ao art. 99:
de
pesar:
corrigindo-se
em
conseqüência
§ 2º As sessões, deferidas neste artigo, poderão a
designação
alfabética
das
alíneas
ser realizadas no edifício da Câmara dos Deputados, posteriores.
simultâneamente com sessão especial que esta celebre
para o mesmo fim, mediante entendimento entre as
Nº 47
respectivas Mesas.
O § 2º passará para § 3º.
Ao art. 127 – Acrescente-se como primeira
alínea:
Nº 66
a)
não
realização
de
sessão
ordinária
do
Senado;
corrigindo-se
em
Ao art. 115.
conseqüência a designação alfabética das demais
Acrescente-se in fine: – "considerando-se alíneas.
prejudicadas tôdas as demais".
Nº 49
Nº 67
Art. 156 § 1º:
Ao art. 117:
Acrescente-se,
depois
da
palavra
Depois da palavra – "proporá" acrescente-se: – "após
decorridos
48
horas",
o
seguinte
"sua rejeição ou oferecerá" –; o mais, como está.
período: – Quando sôbre a matéria houver
parecer ou pareceres das comissões respectivas,
Nº 78
a urgência importa em discussão e votação
imediata.
Ao art. 141:
Acrescente-se:
Nº 51
Parágrafo único. As emendas rejeitadas na
Ao at. 169:
primeira discussão poderão ser renovadas na segunda.
Onde se diz: relativas à receita, diga-se: relativas
Nº 80
à receita e à despesa.
Nº 64

Ao art. 207.
Incorpore-se mais um parágrafo passando o
parágrafo único a constituir o § 1º.
§ 2º As decisões sôbre que dispõe êste artigo
consideram-se como simples precedentes e só adquirem
fôrça obrigatória, quando incorporados ao Regimento.
195.

Nº 54
Ao parágrafo único do art. 202:
Acrescente-se no final do parágrafo único:
salvo o disposto no parágrafo único do artigo

Nº 12

Nº 2-A

Ao art. 9º letra b acrescente-se em seguida ao §
3º e § 4º.

Art. 10.
Letra c.
Acrescente-se, in-fine "que lhe for distribuida
pelo Presidente".

Nº 18
Ao art. 21, d – Depois da palavra "Presidente"
acrescentem-se as seguintes: "é apartear os discursos
mediante permissão dos oradores", – mantendo-se
como está o resto de texto.

Nº 4-A

Art. 19:
Acrescente-se:
"§ 2º O compromisso só será prestado por
Nº 22
ocasião da 1ª convocação. Nas seguintes o presidente
comunicará à Casa a presença do suplente para
Ao art. 24:
assumir o exercício do mandato, e o convidará a tomar
Entre as palavras "discursos" e "pareceres" lugar no recinto, introduzido nos têrmos do § 2º do art.
acrescente-se a palavra "apartes".
17".
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Nº 14-A
Art. 98:
Acrescente-se:
Parágrafo único. O tempo gasto em sessão
secreta não será descontado na duração total da
sessão.
Nº 23-A

Ao art. 133:
Inclua-se, depois das palavras – "as redações finais"
– o seguinte: – "os vetos do Prefeito do Distrito Federal".
Nº 61-A
Ao art. 214.
Onde se diz – "dentro de 30 dias".
Diga-se: – "dentro de 60 dias".

Acrescente-se entre os artigos 118 e 119, ou
Nº 88
onde melhor convier, o seguinte:
Art.
...
–
A
decisão
do
plenário
Ao art. 25.
apoiando,
aprovando,
rejeitando
proposição
Nº 88, ao art. 25:
ou destacando emenda para constituir projeto
Substituam-se as palavras "para ter o devido
em separado, será anotada, com a data destino" pelas seguintes:
respectiva, no texto votado e assinado pelo
"e enviá-lo à autoridade judiciária competente,
presidente
que
dirigiu
os
trabalhos
da acompanhado da licença do Senado para o respectivo
sessão.
processo criminal".
Parágrafo único. Na capa dos processos
que
será
rubricada
pelo
responsável
pelo
Nº 93
serviço da ata, se anotarão todos os trâmites da
matéria, desde a sua apresentação até o seu
Ao art. 38.
arquivamento.
Acrescente-se antes de "51" o seguinte: "49" e
substitua-se a palavra "sessenta" por "noventa".
Nº 24-A
Nº 95
Ao art. 125
Acrescente-se entre as alíneas c e d:
Ao art. 46, letra h).
– suspensão da sessão por motivo de pesar.
Substituam-se as palavras "por espaço de tempo
prefixado" pelas seguintes: "sem prejuízo das respectivas
Nº 26-A
atividades nas repartições a que pertencem".

dia.

Ao art. 127:
Acrescente-se:
h) não realização de sessão em determinado
Nº 38-A

Art. 142 – Acrescente-se:
§ ... No Diário do Congresso Nacional será
publicado, ao pé da ata impressa, a lista das
proposições que estiverem sôbre a mesa para receber
emendas.
Nº 46-A
Ao art. 152 – Inclua-se in fine:
"... e quando se tratar das matérias
compreendidas nas letras a, b, d, e e do art. 113.
Nº 60-A

Nº 96
Ao art. 48.
Nº 96, ao art. 48
Substituam-se as palavras "por 48 horas" pelas
seguintes "devendo devolver o processo até imediata
reunião ordinária da Comissão".
Nº 100
Ao art. 95, letra a).
Substituir o final pelo seguinte:
"se transcorridos os prazos regimentais sem
apresentação do parecer".
Nº 110
Ao art. 211.
Nº 110, ao art. 211:
Substituir-se as palavras "do plenário" pelas
seguintes: "da Comissão Diretora".

Ao art. 68.
a) inclua-se, depois das palavras – "§2º da
Nº 72
Constituição Federal" o seguinte:
– "vetos do Prefeito do Distrito Federal" (art. 14,
Ao art. 144.
parágrafos 4º e 6º, da Lei nº 217, de 15 de janeiro de
Onde se diz: "terão o ritmo", diga-se: "terão o
1948).
andamento".
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meia".

Nº 3
Art. 2º.
Em vez de "treze e meia", diga-se: "quatorze e

Nº 13
Art. 10:
g) Substitua-se a palavra "guardar" pelas
seguintes: "providenciar para que sejam guardadas.
O mais como está no projeto.

Nº 28-A
Sub-emenda à emenda nº 48.
Substituir as palavras "... será incluída na
ordem do dia da sessão seguinte..." ... por ... "poderá
ser feita imediatamente...".
Nº 32-A

Ao art. 40.
Destaquem-se as palavras ... juntamente
Nº 30
com o primitivo e as emendas aceitas ..."
para constituir um parágrafo com a seguinte
Art. 46 – § 2º, in fine, onde se diz o "presidente redação:
decidirá" diga-se "O presidente remeterá à mesa os
Parágrafo único. Para segunda discussão
dois pareceres para serem submetidos ao plenário". será publicado e distribuído em avulsos o
texto redigido de acôrdo com o vencido,
Nº 40
juntamente com o primitivo projeto e as emendas
Art. 81, § 1º.
apresentadas
em
1ª
discussão,
divididas
Em vez de "quatorze" diga-se "quatorze e em três grupos – as aceitas, as rejeitadas e as
meia".
prejudicadas.
Nº 50

Nº 45-A
Art. 150.
Ao artigo 168:
Em vez de "dará por encerrada..." diga-se
Onde se diz, no final, três sessões seguintes, "declarará encerrada" e em lugar de "declarar a
diga-se: seis sessões seguintes.
mesma adiada, diga-se "será a mesma adiada".
Ao art. 169:

Nº 52

Nº 51-A

Ao art. 156.
Onde se diz: de modo a serem considerados
Em vês de "... não importa em sessão
como projetos distintos, diga-se: como se fôssem permanente...", diga-se: "não importa sessão
projetos distintos;
permanente".
Onde se lê no parágrafo único do art. 169: a
êsses projetos, diga-se: a êsse projeto.
Nº 55-A
Ao art. 170:
Onde se diz: aos projetos em que se
desdobrar a preposição relativa etc., diga-se: ao
projeto relativo ao orçamento serão discutidas com a
mesma proposição e votadas, antes dêle, em dois
grupos, obedecendo... etc., etc.
Nº 12-A
Art. 95.
b) Destaquem-se as expressões "devendo as
comissões, em tais casos interpor parecer verbal",
para constituir alínea especial, com a seguinte
redação:
d) "Nos casos previstos neste artigo as
Comissões deverão interpor parecer verbal".
Nº 25-A

127.

Aos arts. 126 e 127.
Transfiram-se as alíneas b, c e d para o art.

Ao art. 175:
Em vêz de "Recebida a emenda..." diga-se
"Recebida a proposta de emenda".
Vão ser votadas, agora, as emendas a que
aludiu o Sr. Senador João Villasbôas, cujos
pareceres não foram publicados:
Emenda nº 17, que está na página 52 do
avulso e emenda nº 27, que se encontra na página
54.
O
SR.
JOÃO
VILLASBOAS
(para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, a
emenda nº 84, ao art. 20, substituiu, na redação,
a emenda número 17, que foi aceita por
ambas as Comissões. Esta última estava assim
redigida:
"Onde se diz:
"assistir às respectivas sessões", diga-se
"tomar parte nas respectivas sessões".
O
SR.
ATTILIO
VIVACQUA
(para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, a
Comissão Especial está de acôrdo com a emenda
substitutiva, nº 84.
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O SR. PRESIDENTE: – A matéria já foi
aprovada entre as subemendas com parecer
favorável.
Portanto está prejudicada a emenda nº 17.
Passa-se à emenda nº 27.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS
(para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, a emenda
nº 27, ao art. 41, parágrafo único, foi aceita pela
Comissão Diretora, que ofereceu a subemenda nº
94.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº
27 dizia: "Art. 41, parágrafo único
–
Substituam-se as palavras "ressalvada a
hipótese do art. 43" pela seguinte palavra
"permanente".
A Subemenda nº 94, ao art. 41, parágrafo
único, primeira parte diz:
"Substitua-se pelo seguinte:
Os membros da Comissão Diretora não
poderão
fazer
parte
de
outra
Comissão
permanente...
Conservando-se o restante do parágrafo".
Esta subemenda já foi aprovada.
Está, pois, também prejudicada, a emenda nº
27.
Emenda nº 32.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS
(para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, esta
emenda teve parecer favorável, juntamente com a
Subemenda nº 96.
A emenda nº 32, estava assim redigida:
"Ao art. 48:
Onde se diz, no final, "48 horas", diga-se "72
horas".
A Subemenda nº 96, estabeleceu:
Ao art. 48.
Substituam-se
as
palavras
"por
48
horas" pelas seguintes: "devendo devolver o
processo até a imediata reunião ordinária da
Comissão".
O SR. PRESIDENTE: – A subemenda, nº 96,
já foi aprovada, estando assim prejudicada a de nº
32.
A emenda nº 42, que teve parecer contrário de
uma das comissões e favorável de outra, será
oportunamente considerada.
Emenda nº 48.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS
(para
encaminhar a votação): – A emenda nº 48, Sr.
Presidente, diz:
Redija-se assim a 2ª parte do art. 129:

"Se não houver oradores, a discussão se dará
como encerrada e a votação será incluída na ordem
do dia da sessão anterior".
Foi essa emenda aceita pela Comissão
Diretora, com a subemenda, número 105.
Surgiu, depois, a emenda nº 28-A que criou
uma nova situação, autorizando a votação imediata.
A Comissão aceitou a emenda nº 105, conjugada
com a de nº 28-A, em substituição à emenda nº 48.
O SR. PRESIDENTE: – Ambas as emendas já
foram aprovadas. Resta, apenas, a emenda nº 42,
que será oportunamente considerada.
Vou submeter agora a emenda número 81,
sem prejuízo de modificação proposta na submenda
que as Comissões ofereceram à emenda nº 3-A.
É aprovada, sem prejuízo de modificação
proposta na submenda das Comissões à emenda nº
3-A, a seguinte:
EMENDA
Nº 81
Suprima-se a numeração romana I, II e III,
fazendo-se a retificação das letras dela decorrente.
Suprimam-se os dizeres "No correr da sessão"
do atual nº II e os "Fora da sessão" do atual nº III.
Suprimam-se as palavras: "durante a sessão
legislativa" da letra a) do atual nº III.
Acrescente-se a seguinte alínea ao atual nº III:
h) designar e dispensar livremente seus auxiliares de
gabinete, entre funcionários do Senado.
Nº 112, ao art. 9.º.
Acrescente-se a seguinte alínea: f) designar e
dispensar livremente seus auxiliares de gabinete,
entre funcionários do Senado.
É aprovada a seguinte:
SUBEMENDA
À EMENDA Nº 3-A
Ao art. 8º:
Acrescente-se ao atual nº III, o seguinte:
h) nomear e demitir livremente seu oficial de
gabinete e designar, dentre os funcionários do
Senado, os auxiliares do mesmo gabinete.
Ao art. 9º:
Acrescente-se:
f) nomear e demitir livremente seu
oficial
de
gabinete
e
designar,
dentre
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os funcionários do Senado, os auxiliares do mesmo
gabinete.
O SR. PRESIDENTE: – A subemenda que acaba
de ser aprovada é também substitutiva da emenda nº 82,
conforme o parecer das duas Comissões. Ficam,
portanto, prejudicadas tanto a emenda nº 3-A, como a de
nº 82.
A emenda nº 17-A, ao art. 102, que se encontra à
página 5 do Avulso, manda acrescentar um parágrafo 4º.
A Comissão Diretora deu a esta emenda nova
redação.
O SR. ATTILIO VIVACQUA (para encaminhar a
votação): – Trata-se de uma emenda aditiva que a
Comissão aprovou, com a seguinte redação:
"É permitido ao senador, quando tiver de falar na
hora do expediente ou em explicação pessoal, enviar à
Mesa, para publicação no Diário do Congresso Nacional e
inclusão nos anais, o discurso que desejava proferir,
dispensando-se de proceder à sua leitura.
Nêsse caso, a publicação se fará com a indicação
"Discurso enviado à Mesa para publicação".
O SR. JOÃO VIlLASBÔAS (*) (para encaminhar
a votação): – Sr. Presidente, a esta emenda ofereceu a
Comissão uma sub-emenda, porque aquela autorizava a
apresentação do discurso escrito não sòmente na ocasião
do expediente e no momento da explicação pessoal,
senão também para encaminhar a votação e corrigir a ata.
Ora, Sr. Presidente, não podia a Comissão aceitar
a sugestão de se apresentar discurso escrito para
encaminhamento de votação, porquanto êste deve ser
proferido no ato da votação da matéria. Ora, se êsse
discurso escrito fôr publicado, como diz a emenda, no dia
imediato, não terá efeito no encaminhamento da votação.
Assim, a sub-emenda da Comissão aceitou, em
parte, essa emenda, que tem em vista admitir a
apresentação do discurso escrito para ser publicado na
parte referente à hora do expediente ou, então, na relativa
à explicação pessoal.
É aprovada a seguinte
SUB-EMENDA
À EMENDA Nº 17-A
Ao art.102.
Acrescente-se o seguinte:
§ 4º E' permitido ao senador, quando
tiver
de
falar
na
hora
do
Expedi-

ente ou em explicação pessoal, enviar à Mesa,
para publicação no Diário do Congresso Nacional,
e inclusão nos Anais, o discurso que desejava
proferir, dispensada a sua leitura.
Nêsse caso a publicação será feita com a
indicação – "Discurso enviado à Mesa para
publicação".
O SR. PRESIDENTE: – Fica prejudicada a
emenda nº 17-A.
Emenda aditiva nº 41-A, ao artigo 148, § 6º.
A Comissão apresentou a sub-emenda, que
é encontrada na página do avulso, com o
seguinte teor:
"§ 5º – Quando após a aprovação de
qualquer redação final de projeto, se verificar
inexatidão material, lapso ou erro manifesto do
texto, a Mesa procederá à respectiva correção,
da qual dará conhecimento ao plenário, fazendo a
devida comunicação à Câmara dos Deputados,
se já lhe houver enviado o autógrafo, ou ao
presidente da República, se já tiver o projeto
subido à sanção.
Não havendo impugnação, considerar-se-á
aceita a correção; em caso contrário, caberá
decisão ao plenário.
§ 6º – Quando a inexatidão, lapso ou êrro
manifesto do texto se verificar no autógrafo de
proposição enviada pela Câmara dos Deputados,
a Mesa devolverá àquela Câmara, para correção,
do que dará comunicação ao plenário".
Esta sub-emenda é que vai ser votada.
Os senhores senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Emenda nº 52-A, ao art. 157.
A Comissão apresentou a seguinte subemenda:
"Substituam-se as palavras: – "problemas a
que se refere o parágrafo 1º do artigo anterior" –
pelo seguinte:
"...assuntos de ordem pública ou de
calamidade pública".
Os srs. senadores que aprovam a subemenda da Comissão, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
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É aprovada a seguinte:
SUB-EMENDA

Os srs. que a aprovam, queiram ficar sentados.
(Pausa).
É aprovada a seguinte:

À EMENDA Nº 41-A

SUB-EMENDA

Art. 148. Redija-se assim o parágrafo 5º.
§ – Quando, após a aprovação de qualquer
redação final de projeto, se verificar inexatidão
material, lapso ou êrro manifesto do texto, a Mesa
procederá à respectiva correção, da qual dará
conhecimento ao plenário, fazendo a devida
comunicação à Câmara dos Deputados, se já lhe
houver enviado o autógrafo, ou ao presidente da
República, se já tiver o projeto subido à sanção.
Não havendo impugnação, considerar-se-á aceita
a correção: em caso contrário, caberá decisão ao
plenário.
§ 6º – Quando a inexatidão, lapso ou erro
manifesto do texto se verificar no autógrafo de
proposição enviada, pela Câmara dos Deputados,
a Mesa devolverá àquela Câmara, para correção,
do que dará comunicação ao plenário.
O SR. PRESIDENTE: – Fica prejudicada a
emenda nº 41-A.
Passa-se à emenda nº 57-A. A Comissão
apresentou a seguinte sub-emenda:
"Os trabalhos do senado – projetos,
pareceres,
emendas,
estudos,
relatórios,
sugestões, debates – serão classificados segundo
o assunto a que se referirem e publicados em
anais e documentos parlamentares".
Os srs. que aprovam a subemenda, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
É aprovada a seguinte:

À EMENDA Nº 6

SUB-EMENDA
À EMENDA Nº 57-A
Acrescente-se, em seguida ao artigo 212.
Art. Os trabalhos do Senado – projetos,
pareceres,
emendas,
estudos,
relatórios,
sugestões, debates – serão classificados segundo
o assunto a que se referirem e publicados em
Anais e Documentos Parlamentares.
O SR. PRESIDENTE: – Está prejudicada a
emenda nº 57-A.
Emenda nº 6, ao art. 5º.
Foi apresentada uma sub-emenda que se vê
à página 45 do avulso.
Vou submetê-la ao voto da Casa.

Ao art. 5º – inciso I:
Substitua-se a parte final, a partir de – "quer na
conformidade", até o fim, pelo seguinte:
"na forma da Constituição Federal".
O SR. PRESIDENTE: – Está prejudicada a
emenda nº 6.
Emenda nº 23. Há uma emenda substitutiva ao
art. 28, § 1º. A sub-emenda é a seguinte:
"Ao art. 28, nº I.
Substitua-se pelo seguinte:
I – nos casos do art. 48 e seus
parágrafos, da Constituição Federal".
Os srs. que aprovam a sub-emenda queiram
ficar sentados. (Pausa).
É aprovada a seguinte:
SUB-EMENDA
À EMENDA Nº 23
Ao art. 28, nº I.
Substitua-se pelo seguinte:
I – nos casos do art. 48 e seus parágrafos, da
Const. Fed.
O SR. PRESIDENTE: – Fica prejudicada a
emenda nº 23.
Passa-se à emenda nº 34, ao artigo 53. A
Comissão propõe uma subemenda, que se lê à página
57 do avulso.
É aprovada a seguinte:
SUB-EMENDA
À EMENDA Nº 34
se:

Art. 53. Onde se diz – Parágrafo único, substitua-

§ 1º – Quando se tratar das escolhas a que se
refere o § 3º do artigo 49, ou de esclarecimentos
necessários para o estudo das matérias submetidas a
sua apreciação poderão as diligências e informações
ser realizadas ou obtidas diretamente pela Comissão,
indeepndente de proposta ao Senado.
§ 2º – O escolhido a que se refere o parágrafo
anterior deverá, a convite da Comissão, comparecer
perante esta, para prestar informações que forem
julgadas necessárias.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 34 fica
prejudicada.
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Vou agora submeter as emendas com parecer
favorável, em parte, e contrário também em parte.
O SR. ATTILIO VIVACQUA (pela ordem): –
Sr. Presidente, a Comissão aceita a emenda nº 1,
redigindo, porém, o parágrafo único da seguinte
forma:
"Em casos de guerra, de comoção intestina, e
de calamidade pública, ou de ocorrência que
impossibilite o seu funcionamento no Palácio
Monroe, por determinação da Mesa ou da Comissão
Diretora, a requerimento da maioria dos senadores, o
Senado Federal poderá reunir-se, eventualmente,
em qualquer outro local".
A Comissão Diretora aceitou o artigo 1º e
apresentou sub-emenda ao parágrafo único.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda será votada
entre aquelas que tem parecer favorável em parte e
contrário também parcialmente.
Emenda nº 14 – Ao projeto de resolução nº 7,
de 1947.
Suprimam-se a letra b do art. 11 e a letra c do
art. 12.
Esta emenda manda suprimir a letra b do art.
11 e a letra c, do art. 12. O parecer reza:
"A Comissão aceita a emenda apenas
com referência à supressão da letra c do art. 12.
Opina pela permanência da letra b do art. 11, por
conferida ao 2º secretário para melhor registrar as
dimensões das proposições, sobretudo das
discussões verbais".
A emenda, portanto, tem de ser apreciada em
duas partes. Em primeiro lugar, a superssão da letra
c do art. 12, que tem parecer favorável.
Os srs. que a aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Está aprovada.
A supressão da letra b do art. 11 recebeu
parecer contrário.
Os srs. que aprovam esta supressão queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está rejeitada.

contrário, reunir-se-á no Palácio Monroe.
Parágrafo único. Em casos de guerra, de
comoção intestina, de calamidade pública ou de
ocorrência que impossibilite o seu funcionamento no
Palácio Monroe, por determinação da Comissão
Diretora, a requerimento da Maioria dos Senadores,
o Senado Federal poderá reunir-se eventualmente,
em qualquer outro local do Distrito Federal, dos
Estados ou dos Territórios.
Sôbre esta emenda, que está à página 43 do
avulso, diz o parecer:
"A Comissão aceita a presente emenda,
redigido o parágrafo único da seguinte forma:
Parágrafo único. Em casos de guerra, de
comoção intestina, de calamidade pública ou de
ocorrência que impossibilite o seu funcionamento no
Palácio Monroe, por determinação da Mesa ou da
Comissão Diretora, a requerimento da maioria dos
Senadores, o Senado Federal podera reunir-se
eventualmente, em qualquer outro local".
A Comissão aceita a emenda no que tange ao
artigo, e corrige o parágrafo único.
Os Srs. que aprovam o artigo com a
subemenda ao parágrafo único, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Emenda nº 48-A. O parecer reza:
"A Comissão aceita a seguinte parte da
emenda, com a seguinte redação:
Será, entretanto, permitida a interrupção da
discussão, apenas pelo espaço de uma hora, a fim
de poder o relator auscultar o pensamento dos
membros da respectiva Comissão".
Os srs. que aprovam a subemenda, queiram
ficar sentados. (Pausa).
É aprovada a seguinte:
SUB-EMENDA
À EMENDA Nº 48-A

Ao art. 158.
Acrescente-se o seguinte:
§ 5º Será, entretanto, permitida a interrupção
Redija-se, assim o artigo primeiro:
da discussão, apenas pelo espaço de uma hora, a
Art. 1º O Senado Federal tem sua sede na fim de poder o relator, auscultar o pensamento dos
Capital da República e, enquanto não dispuser em membros da respectiva Comissão.
EMENDA Nº 1
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O SR. PRESIDENTE: – Está prejudicada a
emenda nº 48-A.
EMENDA Nº 42-A
Art. Terminando, com a votação do texto
definitivo, o pronunciamento do Senado sôbre
qualquer proposição, será êle encaminhado,
em autógrafo, à sanção do Sr. presidente da
República ou à Câmara dos Deputados, conforme
seja o caso.
§ 1º Os autógrafos serão assinados pelo
presidente ou seu substituto em exercício e por dois
secretários.
§ 2º Os autógrafos de emendas do Senado a
projetos da Câmara serão apenas do texto definitivo
dessas emendas.
§ 3º Os autógrafos procedentes da Câmara
dos Deputados e as mensagens do Poder Executivo
propondo projetos de leis ficarão incorporados ao
arquivo do Senado.
O parecer aceita a emenda nº 42-A com a
supressão do parágrafo 3º.
Os srs. que aprovam a emenda, de acôrdo
com o parecer da Comissão, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Está aprovada.
EMENDA Nº 58-A

EMENDA Nº 19
Art. 21 – Onde se diz "São direitos do senador,
uma vez empossado" – diga-se: "Cabe ao senador,
uma vez empossado".
Art. 21, letra h – Onde se diz "freqüentar o
edifício do Senado" ...diga-se "o livre acesso ao
edifício do Senado..."
Acha-se esta emenda à pág. 52 do avulso. A
Comissão aceita a primeira parte da emenda.
Quanto à disposição contida na letra h do
artigo 21, propõe a Comissão a sua supressão.
Os senhores que aprovam a primeira parte da
emenda, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Os srs. que aprovam o parecer rejeitando a
segunda parte da emenda e propondo a supressão
da letra h do artigo 21, queiram conservar-se como
se acham.
Está aprovada.
EMENDA Nº 6-A
Subemenda à emenda nº 59.
Ao art. 21, § 3º:
Substitua-se pelo seguinte:
§ 3º O suplente convocado perceberá o
subsídio, além da ajuda de custo, sem prejuízo do
que caiba ao senador substituído.
As Comissões aceitam esta emenda
conjuntamente com a 2ª parte da emenda nº 85 da
Comissão Diretora, na qual se dispõe:
"Acrescente-se ao § 3º, depois de ajuda de
custo, as seguintes palavras: que será paga uma só
vez no ano, embora a sua convocação se repita
dentro da mesma sessão legislativa".
Os srs, que aprovam a emenda nº 6-A de
acôrdo com o parecer das Comissões, queiram ficar
sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Em conseqüência, fica prejudicada a emenda
nº 59 que trata do mesmo assunto.
Passa-se à votação das emendas que obtiveram
parecer favorável de uma Comissão e contrário de outra.
A emenda nº 55, à pág. nº 63 do avulso, teve
parecer contrário da Comissão Especial e favorável
da Comissão Diretora.

Em seguida ao art. 213.
Acrescente-se:
A Mesa fará publicar com regularidade
os
anais,
devendo
os
volumes
ser
distribuídos com o prazo máximo de três
meses, a partir da terminação do mês a que se
referirem.
Parágrafo único. Se não fôr possível, por
dificuldades
materiais,
observar-se
essa
regularidade na publicação, poderá ser ela
contratada com emprêsa particular, mediante
concorrência pública e prévia aprovação do
plenário.
A Comissão aceita apenas o parágrafo, para
ser incluído no art. 108 do projeto.
Os srs. que aprovam o parágrafo contido na
emenda 58-A, de acôrdo com o parecer da
Comissão, contrário ao artigo, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
Está aprovado.
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Ela manda suprimir os artigos 203 e 204 do
Projeto.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, a emenda
nº 55, de autoria do Sr. Senador Novaes Filho,
mandava suprimir os artigos 203 e 204 do projeto,
que rezam o seguinte:
"Art. 203 – Haverá serviços especiais, que
funcionarão em colaboração com as comissões
permanentes, destinadas a atender aos seguintes
fins: intercâmbio parlamentar, estudos e pesquisas
para elaboração legislativa e organização de
ementário de legislação e jurisprudência, inclusive
administrativa.
Art. 204 – Será organizado um serviço auxiliar
para atender ao encargo de elaboração legislativa
das representações dos partidos no Senado".
Justificando a emenda, o nobre colega
Senador Novaes Filho, declarou que a matéria
não devia constar do Regimento, mas do
Regulamento.
A Comissão Diretora, entretanto, emitiu
parecer contrário, por entender que a criação dêsses
serviços viria onerar de maneira excessiva o
orçamento da Câmara Alta.
Além disso, enquanto o Senado funcionar
no
Palácio
Moroe,
não
disporemos
das
dependências necessárias à instalação de serviços
do vulto dos propostos pelos artigos 203 e 204 do
projeto.
Foi essa a razão por que a Comissão
Diretora acolheu a emenda do Senador Novaes
Filho, suprimindo os citados dispositivos. (Muito
bem).
O
SR.
ATTILIO
VIVACQUA
(para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, trata-se
de matéria constante do projeto da Comissão
Especial.
O de que se cogita é da criação de serviços
destinados ao melhor aparelhamento das atividades
do Senado. Não se visa, de início, promover
aumento do quadro de funcionários.
Os serviços propostos são de caráter técnico,
representam uma assistência indispensável às
comissões, e vêm sendo reclamados em todos os
parlamentos.
Ainda recentemente, o Congresso Americano
nomeou uma comissão especial composta de
senadores e deputados, para organização de
serviços, desta natureza, de sorte a habilitar

o Poder Legislativo a realizar suas complexas
funções nêste momento em que os problemas
legislativos se apresentam tão variados exigindo
estudo que, muitas vezes, não pode ser feito nem
por uma comissão.
Em entrevista concedida pelo ilustre Presidente
da Câmara dos Deputados, S. Ex.ª salientou a
deficiência do Parlamento nêste particular. A razão de
figurar desde logo a criação dêsses serviços no
próprio Regimento, é porque êles dizem respeito ao
próprio funcionamento do Senado em virtude da
disposição que determina que funcionarão em
colaboração com as comissões permanentes.
O primeiro caso – serviço de intercâmbio
parlamentar. Visa permuta de informações entre os
diversos Parlamento do mundo, um intercâmbio de
elementos úteis à elaboração legislativa e mesmo
aproximação entre os parlamentares dos diversos
países.
Para organização dêsse serviço não haveria
mesmo necessidade de ampliação do quadro de
funcionários do Senado, visto como poderia ser
instituído, aproveitando diversos elementos já
existentes, inclusive os redatores de anais e debates.
O SR ALFREDO NEVES: – Isso poderia ser
feito no Regulamento.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não é possível
aproveitar funcionários do Senado, porque para êste
caso se exigem funcionários especializados, um
corpo de técnicos como no Parlamento Americano e
que não podemos em absoluto ter aqui.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Pergunto se
dentro do Senado, principalmente na redação de
anais, não podemos encontrar funcionários aptos a
desempenhar funções no serviço de intercâmbio
parlamentar.
Quanto ao aparte do ilustre Senador Alfredo
Neves de que a matéria deve figurar no
Regulamento, devo responder a S. Ex.ª com a
seguinte observação: o serviço é criado em
colaboração com as comissões permanentes, de
sorte que tem caráter de serviço integrante do
próprio funcionamento do Poder Legislativo.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª pode
informar se há algum dispositivo permitindo ao
Senado requisitar funcionários para prestar
assistência técnica, ainda que temporariàmente?
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Já foi aprovado
dispositivo, permitindo prestar assistência técnica por
prazo determinado.
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O SR. BERNARDES FILHO: – Isso é ainda
melhor.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – O aparte de V.
Ex.ª, conseqüentemente, vem mostrar como poderia
ser feito êsse serviço com o concurso de
funcionários da Casa, onde não faltam valores que
podem ser aproveitados nesses diferentes serviços.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Os
funcionários do Senado que poderiam ser
aproveitados nessas funções já estão ocupados
naqueles trabalhos para que foram nomeados. Os
redatores de anais estão sobrecarregados de serviço
e não podem ser desviados para outras funções.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Nêsse ponto V.
Ex.ª não tem razão.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – É preciso
haver aqui um conhecimento completo, um completo
estudo para pesquisa e organização de projetos de
lei de tôdas as naturezas. V. Ex.ª sabe que um
homem que tivesse capacidade para organização de
tais projetos, não se sujeitaria a ocupar o cargo de
simples funcionário do Senado.
O SR. ATTlLIO VIVACQUA: – Mas V. Ex.ª
deve notar que há uma distinção a fazer. São diversos
os serviços: intercâmbio parlamentar, estudos e
pesquisas para elaboração legislativa e organização
do ementário da legislação e jurisprudência, etc.
Já chamei a atenção para o aproveitamento de
funcionários para tais serviços, inclusive os do corpo
de redatores de debates. Não se trata, senão, de
pesquisas e sim, da coleta de dados. Naturalmente,
o que temos a fazer, é selecionar dentro do Senado,
elementos capazes de executar êsses serviços,
requisitando-os de fora em casos especiais.
A organização do ementário da legislação e da
jurisprudência está, de certo modo, entregue ao
Diretor da Biblioteca.
O SR. IVO D'AQUINO: – Tôda vez que o
Senado necessitar, os órgãos técnicos fornecerão
funcionários habilitados, não havendo, pois, mister
de organizarmos aqui tal serviço. Tôda vez que o
Senado quiser, êles os fornecerão e até oferecerão.
O perigo está em criarmos aqui um quadro enorme
de funcionários, que depois, nem caberão no
Senado.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sustento o
contrário de V. Ex.ªs.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Como
atender aos encargos da elaboração legislativa
e
da
representação
legis-

lativa e da representação dos partidos, se não
conseguimos, sequer, instalar uma sala de líderes
por falta de espaço?
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Chegarei a
êsse ponto.
Êste dispositivo tem até o mérito de determinar
um recrutamento de valores do funcionalismo do
Senado, para seu aproveitamento, sem aumento de
despesa. Não vejo por que deixar de consignar-se no
Regimento matéria que ainda dependeria de
regulamentação. No Regulamento é que seriam
criados os cargos; quando houver verba,
oportunamente, depois de verificarmos tôdas as
circunstâncias e condições da conveniência de
exercício do preceito regimental.
Êstes serviços vêm até emprestar ao
Parlamento grande prestígio, eis que a legislação
não pode ficar subordinada a critério empírico, mas
deve ser tècnicamente elaborada. Uma vez aceita
pelo Senado a criação dêsses serviços, não se
segue que sejam postos imediatamente em
execução. O Senado terá ainda oportunidade de
examinar sua conveniência.
Quanto ao serviço especial referente aos
partidos, é preciso considerar que os lideres no
Senado já dispõem de auxiliares que prestam tais
serviços. Quando considerarmos que o partido
representa um órgão público, na verdade nenhum
inconveniente resultaria da criação dêsse serviço; ao
contrário, seria até recomendável. "Será organizado";
quer dizer que estamos apenas estabelecendo, por
assim dizer, uma norma inconstitucional para criação
do serviço que o Senado levará a efeito, quando
julgar conveniente.
Êsse serviço existe nos parlamentos
modernos. O da América do Norte dispõe, nesse
sentido, de organização completa.
Portanto, Sr. Presidente, não vejo por que se
não consigne, por assim dizer, uma disposição no
sentido de que tais serviços poderão ser amanhã
organizados. Não compreendo porque, desde já, o
Senado deixe de aceitar disposição dessa natureza,
que não chega a ter, realmente, o caráter de
imperatividade imediata
Insisto na permanência dêste dispositivo no
Regimento, porque êsses serviços funcionariam em
colaboração com as comissões.
Por conseguinte, era preciso que no
Regimento, na Lei Orgânica do Senado, se
estabelecesse, desde logo; essa colaboração.
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Apelo, pois para o Senado, para que medite
sôbre o dispositivo, que não deve ser considerado do
ponto de vista orçamentário, nem tão pouco rejeitado
sob a alegação de que o Senado não dispõe de
elementos capazes para êsse fim.
Confio, assim, na aprovação do projeto,
tratando-se, como se trata, de preceito que mereceu
a aceitação unânime de todos os membros da
Comissão Especial. (Muito bem; muito bem).
O SR. IVO D'AQUINO (para encaminhar a
votação): – Sr. Presidente, os nobres Srs.
Senadores João Villasbôas e Atílio Vivacqua já se
manifestaram sôbre os artigos 203 e 204, do projeto
do Regimento do Senado.
O primeiro opinou pela emenda suprecisava
do Sr. Senador Henrique de Novaes, em relação a
êsses artigos, e a respeito da qual a Comissão
Diretora deu parecer favorável.
O Sr. Senador Attílio Vivacqua acaba de
defender a manutenção dos referidos artigos.
Mau grado o brilhantismo com que o Sr.
Senador Attílio Vivacqua expôs sua opinião, sou
forçado a divergir dos argumentos de S. Ex.ª, pois
aquêles artigos não só dão oportunidade à criação
de cargos e funções perfeitamente adiáveis
desde que sejam remunerados pela verba do
Senado, como também cria, pelo artigo 204, uma
organização que acho estranha aos serviços desta
Casa.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Organização
que o Parlamento americano possui.
O SR. IVO D'AQUINO: – De mais a mais, Sr.
Presidente, tôdas as vezes que as comissões
permanentes necessitam de técnicos, são êstes
fornecidos, à sua requisição, pelos ministérios e
repartições competentes. Várias vezes temos
solicitado
a
colaboração
de
funcionários
especializados e sempre temos sido atendidos, sem
a menor despesa para o erário.
O perigo dêsses dois artigos, Senhor
Presidente, está no fato de o Senado vir a ter,
dentro em pouco tempo, o seu corpo de
funcionários de tal modo dilatado que não caberá,
materialmente, nas próprias dependências do
edifício.
Ainda há pouco tempo, vimos a publicação de
um projeto que aumenta o quadro de funcionários da
Câmara dos Deputados, e quero crer que essa
iniciativa não foi bem recebida pela opinião pública.

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte? Não se trata de qualquer
aumento de funcionários.
O SR. IVO D'AQUINO: – Acho, Sr. Presidente,
que não devemos incorrer na mesma critica. Será de
bom aviso sermos rigorosos em relação ao aumento
do funcionalismo.
Por outro lado, a orientação do Senado tem
sido sempre a de compressão de despesas. Cabenos, nesta matéria, grande responsabilidade.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Cada dia maior.
O SR. IVO D'AQUINO: – E, dest'art uma vez
que ao Senado são fornecidos os serviços de
técnicos, sem despesas maiores para os cofres
públicos, não se justifica, absolutamente, o que se
contém nos dois artigos que acabam de ser lidos.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permita-me o
nobre orador. Há lamentável confusão. Criação de
serviços não quer dizer criação de cargos e, sim, a
instituição de órgãos que aproveitem os próprios
elementos do Senado. Conforme exemplifiquei, no
intercâmbio parlamentar, poderiam ser aproveitados
os redatores de debates; e no serviço de legislação o
trabalho seria realizado pela própria bibliotéca.
Haveria, assim, a sistematização dessa colaboração
e dessa assistência, mesmo nos casos de estudos e
pesquisas em que contamos com a cooperação de
elementos requisitados de outros ministérios. É
preciso haja um planejamento no modo de agir. Não
proponho a criação de cargos e, sim, um
planejamento, uma diretiva para o funcionamento de
determinadas atividades essenciais.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª teria inteira
razão, se não estivéssemos no Brasil... Aqui, tôda a
criação de serviços importa criação de cargos...
O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito bem.
O SR. IVO D'AQUINO: – ...reajustamentos,
aumentos
de
vencimentos
equiparações,
readmissões...
O SR. ETELVINO LINS: – Lamento discordar
do nobre Senador Attílio Vivacqua; V. Ex.ª está com
a razão.
O SR. IVO D'AQUINO: – Reconheço, a
elevada intenção do Senador Attílio Vivacqua. Nem
de outra forma poderia considerá-la, dado o
acatamento que de mim tem direito o nobre Senador.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Lamento, que
V. Ex.ª não confie no critério do Senado, para evitar
o abuso.
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O SR. IVO D'AQUINO: – Infelizmente, a
tendência do legislador brasileiro tem sido, por via de
regra, a que acentuei. Cumpre-nos, pois, evitar, por
todos os meios, válculas legais que permitam, ou
facilitem, o aumento dos quadros de funcionários,
que já são onerosíssimos à Fazenda Pública.
Por êsses motivos, lamento divergir do nobre
Senador Attílio Vivacqua. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à
votação.
Como se trata da supressão de 2 artigos, vou
submetê-los separadamente à apreciação do
Senado.
Os srs. senadores que aprovam a supressão
do artigo 203, queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
Está aprovada.
Os srs. senadores que aprovam a supressão
do artigo 204, queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
EMENDA Nº 39

"Ao art. 33: suprima-se o final: que deliberará
por voto secreto. E acrescente-se, como
parágrafo único: "A resolução que concluir pela
perda do mandado deverá ser aprovada pelo voto
de, no mínimo, dois têrços dos Senadores
presentes".
A Comissão Diretora, contrariando o parecer
da Comissão Especial, declarou não poder aceitar a
emenda, porque prescreve a votação por dois terços
para todos os casos de perda de mandato, quando
êsse "quorum" é apenas exigido no caso do § 2º, art.
48 da Constituição.
O artigo 42 manda sejam tomadas, por maioria
de votos, as deliberações da Câmara e do Senado,
salvo disposição constitucional em contrário. Além
disso as votações não podem ser procedidas pela
forma secreta, porque assim o proibe o artigo nº 34.
A Comissão, então, ofereceu a subemenda nº
92 que suprime a votação secreta e rejeitou a
emenda. (Muito bem).
O
SR.
ATTILIO
VIVACQUA
(para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, a
Comissão Especial, reexaminando o assunto, aceita
as ponderações feitas pelo ilustre relator da
Comissão Diretora.
Nestas condições, opina, também, pela
rejeição da emenda. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o pronunciamento dos relatores das Comissões
Especial e Diretora. A Comissão Diretora opinará
contràriamente à emenda e a Comissão Especial,
favoràvelmente. O relator desta última acaba de dar
seu apoio ao parecer da Comissão Diretora.
Nestas condições, a emenda passa a ter
parecer contrário das duas comissões.
Os senhores senadores que a aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
É rejeitada a seguinte:

Ao art. 79 – Suprima-se o § 3º.
A Comissão Diretora ofereceu parecer
favorável a esta emenda, que teve parecer contrário
da Comissão Especial.
Os srs. senadores que aprovam a emenda nº
39, queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Emenda nº 25, ao art. 33.
Manda suprimir o final do artigo e acrescentar
um parágrafo.
A Comissão Especial ofereceu parecer
favorável e a Comissão Diretora, contrário.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, a emenda
nº 25, oferecida pelo nobre Senador Alvaro Adolpho,
é relativa ao artigo 33 do projeto, que assim reza:
"O projeto de resolução a que se refere o
EMENDA Nº 25
artigo 31, depois que publicado e distribuído na
forma do artigo 29, será submetido ao Senado, que
Ao art. 33:
deliberará por voto secreto".
Suprima-se o final: que deliberará por voto
A emenda nº 25 será assim redigida:
secreto e acrescente-se, como parágrafo único: "A
resolução que concluir pela perda do mandato
__________________
deverá ser aprovada pelo voto de, no mínimo, dois
(*) Não foi revisto pelo orador.
terços dos senadores presentes".
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É aprovada a seguinte:
EMENDA Nº 92
Ao art. 33: Suprimam-se as palavras finais
"que deliberará por voto secreto".
O SR. PRESIDENTE: – Emenda nº 45, ao art.
125, parágrafo único.
A Comissão Especial emitiu parecer favorável
e a Comissão Diretora parecer contrário.
O parecer da Comissão Diretora está à página
66 do avulso e a emenda à página 60.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*) (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, a
rejeição da emenda nº 45 é concorrência da rejeição,
por ambas as Comissões, da emenda nº 43.
Na emenda 43, o nobre Senador Alfredo
Neves propunha que os votos de pesar só fossem
requeridos, quando se tratasse do desaparecimento
de personagens cuja atuação social, científica ou
mesmo profissional, tivesse tido larga projeção no
ambiente nacional. A Comissão Especial rejeitou a
emenda sob o fundamento de que seria difícil
estabelecer o critério para aferir do valor do morto,
ficando êle exclusivamente ao alvitre do Senador que
requeresse o voto de pesar.
Atendendo a estas ponderações, a Comissão
Diretora subscreveu o parecer da Comissão
Especial. Como decorrência, julgou prejudicada a
emenda 45, que mandava extender o voto de pesar
aos membros do Episcopado brasileiro.
Sr. Presidente, se discordamos figurasse, no
nosso Regimento, o voto de pesar a pessoas que
houvesse tido larga projeção no mundo científico,
literário ou político, aceitando-o sòmente para os que
tivessem desempenhado determinadas funções –
como consta do Regimento atual – não seria
possível abríssemos exceção, para aquelas pessoas
que fossem simplesmente membros do Episcopado
brasileiro.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª permite
um aparte?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o
prazer.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A emenda
manda incluir o voto de pesar ùnicamente aos que
fizeram parte do Episcopado brasileiro e o proibe
para personalidades eminentes da vida cien__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

tífica, literária ou da política nacional?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A Comissão
rejeitou a emenda.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Mesmo porque
seria absurdo a sua aceitação.
O SR. BERNARDES FILHO: – Sem saber,
siquer, se se trata de figura eminente, ou não, do
Episcopado?
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Essa, Sr.
Presidente, a razão por que a Comissão Diretora
divergiu da opinião da Comissão Especial, e
rejeitou a emenda do nobre Senador Alfredo
Neves, que estendio o voto de pesar às
pessoas tivessem tido projeção destacada na vida
nacional.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Aceita a emenda,
chegaríamos a um fato interessante; negar-se-ia voto
de pesar a Clovis Bevilaqua, personalidade das mais
eminentes, admitindo-o quanto a um homem obscuro
de qualquer Diocese brasileira. O critério seria dos
mais absurdos.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Senhor
Presidente, essas foram as razões que levaram
a Comissão Diretora a negar assentimento à
emenda do nobre Senador Alfredo Neves. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Há uma questão de
ordem a ser prèviamente resolvida.
A emenda 43 teve parecer favorável de uma
comissão, e contrário de outra.
E agora o parecer contrário passou a ser das
duas comissões.
Esta emenda nº 43 em virtude da decisão do
Senado deverá ser votada no grupo das
emendas que tiverem parecer contrário. Entretanto,
a emenda 45 teve apenas um parecer
contrário.
As duas emendas, à vista dos respectivos
pareceres, estão ligadas. Devemos adiar a votação
da emenda nº 45 para ser apreciada juntamente com
a emenda 43. Adio, portanto, a sua votação por
alguns momentos, até chegar à votação das
emendas com parecer contrário, porque a
fundamentação do parecer de uma é idêntica à da
outra.
EMENDA Nº 56
Ao art. 212 – Acrescente-se o seguinte:
Parágrafo único. Até o dia 10 de cada mês,
durante a sessão legislativa, será publicada uma re-
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senha, indicando as matérias enviadas no mês
anterior à à sanção e à Câmara dos Deputados, bem
como as que se acham em curso, estas com as
datas da apresentação do recebimento da Câmara
dos Deputados e da distribuição às comissões.
A Comissão Especial opinou favoràvelmente a
esta emenda, mas a Comissão Diretora deu parecer
favorável à primeira parte.
Vamos, portanto, dividir a votação em duas
partes: em primeiro lugar, a que tem parecer
favorável das duas comissões e, depois, a que teve
parecer contrário.
O
SR.
ATTILIO
VIVACQUA
(para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, a
Comissão Especial reconsidera seu ponto de vista e
aceita a emenda com a eliminação da seguinte parte.
Quer dizer: manifesta-se de acôrdo com a Comissão
Diretora.
O SR. PRESIDENTE: – O parecer da
Comissão Especial havia sido no sentido da
aceitação integral da emenda; mas, agora, de acôrdo
com o que acaba de declarar o Sr. Senador
Attílio
Vivacqua,
essa
Comissão
modifica
seu parecer, aceitando apenas a primeira
parte da emenda, tal como propôs a Comissão
Diretora.
Os senhores que aprovam a primeira parte da
emenda, de acôrdo com o parecer de ambas as
comissões, queiram ficar sentados. (Pausa).
Está aprovada.
A segunda parte está, portanto, rejeitada.
Vamos considerar agora a emenda 42, a que
se referiu o Senhor Senador João Villasbôas no
início da votação.
A
Comissão
Especial
deu
parecer
favorável, e o parecer da Comissão Diretora não foi
publicado.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, a
emenda, de autoria do Senador Ismar de Góes,
manda acrescentar um § 2º ao artigo 93, redigido da
seguinte forma:
§ ilegível – No "Diário do Congresso
Nacional" será publicada a lista das matérias
cujo
estudo
tenha
sido
ultimado
pelas
comissões e que devam ser encaminhadas à Mesa a
fim de figurarem em ordem do dia. A publi-

cação se fará no dia seguinte, ao do pronunciamento
da comissão a que tiver sido distribuída a proposição
ou da última, quando a distribuição tiver sido feita a
mais de uma".
A Comissão Diretora entendeu que seria um
excesso de publicação. Com o parecer votado pela
Comissão, a matéria vem imediatamente a plenário.
Apresentada à Mesa, é incluída em ordem do dia,
salvo o caso de requerimento em sentido contrário.
Como se vê, ocorreriam, simultâneamente,
duas publicações: uma da remessa da Comissão à
Mesa, e outra da inclusão na ordem do dia. Seria,
portanto, um excesso de publicação, sem nenhuma
conveniência para o Senado.
Essa, a razão por que a Comissão Diretora
não aceitou a emenda do nobre Deputado. (Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser votada a
emenda que teve parecer favorável da Comissão
Especial e contrário da Comissão Diretora, pelas
razões que acaba de aduzir o relator.
Os srs. que a aprovam, queiram conservar-se
sentados. (Pausa).
É rejeitada a seguinte:

__________________

__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

EMENDA
Nº 42
Art. 93, acrescente-se:
§ 2º – No Diário do Congresso Nacional será
publicada a lista das matérias cujo estudo tenha sido
ultimado pelas comissões e que devam ser
encaminhadas à Mesa a fim de figurarem em ordem
do dia. A publicação se fará no dia seguinte ao do
pronunciamento da comissão a que tiver sido
distribuída a proposição ou da última, quando a
distribuição tiver sido feita a mais de uma.
O SR. PRESIDENTE: – Emenda nº 70, da
Comissão Especial, à página 64 do avulso. Manda
suprimir o art. 134.
A Comissão Diretora emitiu parecer contrário,
considerando a redação do projeto, mais clara e
precisa.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, trata-se
de simples emenda de redação.
(*) Não foi revisto pelo orador.
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À Coimssão Diretora entendeu que a redação
do projeto era mais clara e precisa.
O art. 134, em causa, dispõe:
"Sempre que a comissão competente
ou qualquer senador oferecer emenda supressiva
ou
modificativa
de
uma
proposição
ou
de qualquer das suas partes, sob o fundamento
de
inconstitucionalidade,
será
a
matéria
submetida a uma discussão preliminar e
prejudicial".
A Comissão Especial apresentou a seguinte
emenda substitutiva:
"E sempre que a comissão competente,
no seu parecer, concluir pela inconstitucionalidade
de proposição ou de uma de suas partes e
sempre que fôr oferecida emenda substitutiva
ou supressiva, sob êsse fundamento, será a
matéria submetida a uma discussão preliminar e
prejudicial".
A Comissão Diretora oferecera emenda, já
aprovada, no sentido de que as proposições
apresentadas ao Senado, vindas da Câmara, ou
aquí iniciadas, sejam remetidas à Comissão
de Constituição e Justiça, a qual formulará
parecer
sôbre
a
constitucionalidade
ou
inconstitucionalidade,
parecer
que
será
preliminarmente votado.
Assim, votado o parecer, o plenário
não
entrará
mais
no
exame
da
constitucionalidade ou inconstitucionalidade das
proposições.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A redação
do
projeto
está
mais
de
acôrdo
com a da Regimento atual. Já tem sido
posta em prática a norma, não se tendo
sôbre
a
mesma
levantado
qualquer
dúvida. É preferível manter-se o que já
está aceito em vez de se dar nova
interpretação.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A forma
adotada pela Comissão Diretora é a constante do
projeto,
–
a
votação
preliminar
da
constitucionalidade...
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – É a que
figura no Regimento atual.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ... visto ser
mais perfeita do que a apresentada pela emenda.
(Muito bem) .
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Os
srs.
que
aprovam
a
Emenda
nº
70,
com
parecer
contrário
da
Comissão
Diretora,
queiram
permanecer
sentados. (Pausa).

É rejeitada a seguinte
EMENDA
Nº 70
Ao art. 134:
Substitua-se pelo seguinte:
Art. 134. E sempre que a comissão
competente, no seu parecer, concluir pela
inconstitucionalidade de proposição ou de uma de
suas partes e sempre que for oferecida emenda
substitutiva ou supressiva, sob êsse fundamento,
será a matéria supmetida a uma discussão preliminar
àprejudicial.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 71,
manda redigir o art. 137, da seguinte forma:
"A palavra, para debater a matéria, será dada
pela ordem de inscrição e, depois, pela ordem em
que fôr pedida".
Trata-se de emenda de redação, que mereceu
parecer contrário da Comissão Diretora, a qual
considerou mais clara e precisa a redação do
projeto.
Os srs. que aprovam a emenda, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
É rejeitada a seguinte
EMENDA
Nº 71
Ao art. 137:
Redija-se da seguinte forma:
Art. 137. A palavra, para debater a matéria,
será dada pela ordem de inscrição e, depois pela
ordem em que fôr pedida.
Conserve-se o parágrafo único.
O SR. PRESIDENTE: – A emenda 75 manda
substituir o art. 161, por outra redação. A Comissão
Diretora deu-lhe parecer contrário, por entender que
à redação do projeto era mais clara.
O SR. ATTILIO VIVACQUA (*) (para
encaminhar a votação: – Senhor Presidente, a
redação proposta pela Comissão Especial é a
seguinte:
"A votação simbólica far-se-á por levantados e
sentados".
e foi transplantada do Regimento da Assembléia
Portuguêsa.
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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Parece-me ser mais perfeita do que a
constante do projeto, pois, muitas vezes, a votação,
se fará pela resposta "sim" ou "não", correspondendo
a levantados ou sentados, de acôrdo com a
orientação da Mesa.
Por conveniéncia, a Mesa determinará, ao
proceder às votações, que permaneçam sentados os
Senhores Senadores que aprovam a matéria ou o
contrário, conforme a manifestação já anteriormente
verificada.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – É mais
interessante a redação do projeto, pois a Mesa não
deve ter arbítrio nas votações.
O SR. ATTILIO VIVACQUÀ: – Era o que eu
tinha a dizer (Muito bem).
O SR. JOÃO VILLASBÕAS (*) (para
encaminhar a votação): – Senhor Presidente, o art.
161 do projeto diz:
"A votação simbólica se praticará sentados os
Senhores que aprovarem, levantando-se os de
opinião contrária".
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª
permite um aparte? (assentimento do orador). Não
se trata apenas de questão de redação. Pela
emenda, fica um pouco ao arbítrio da Mesa
determinar quem deva permanecer sentado ou
levantado. Pelo projeto tal não sucede, visto como
estabelece a forma a ser seguida, o que é muito
mais conveniente.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A emenda nº
75 reza:
"A votação simbólica far-se-á por levantados e
sentados".
Do acôrdo com a mesma, a Mesa determinará
se os levantados aprovam ou os sentados é que o
fazem.
Esta a razão por que a Comissão Diretora
preferiu a redação do proto, reputando-a mais clara e
mais precisa.
O SR. PRESIDENTE: – Os senhores
senadores que aprovam a emenda nº 75, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
É rejeitada a seguinte

O SR. PRESIDENTE: – A emenda
nº 77, da Comissão Especial, manda substituir
o
art.
5º.
A
Comissão
Diretora
opinou
contràriamente,
por
entender
que
a mesma não melhora a redação constante do
projeto.
Os senhores que a aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
É rejeitada a seguinte

__________________

__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.

EMENDA
Nº 77

Ao art. 5º.
Substitua-se pelo seguinte:
Art. 5º. O Senado reunir-se-á sob
a
direção
de
sua
Mesa,
era
sessão conjunta com a Câmara dos Deputado
para:
I
–
inaugurar
a
sessão
legislativa
ordinária (art. 39 da Constituição Federal) e a
extraordinária (art. 39, parágrafo único da
Constituição Federal).
O SR. PRESIDENTE: – A emenda nº 58,
à página 63 do avulso, teve parecer contrário
da Comissão Diretora, conforme se verifica à página
66.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente,
a emenda visa dar ao presidente do Senado
Federal a atri de assinar a correspondência
dirigida ao Tribunal Federal de Recursos e
Tribunais de Justiça. Essa atribuição é do
1º
secretário,
cabendo
ao
presidente
do
Senado
corresponder-se
apenas
com
a
Presidência
da
República,
do
Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior
Eleitoral...
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E da Câmara
dos Deputados.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ... e da
Câmara dos Deputados. Fora disso a troca
de correspondência com os demais tribunais
EMENDA
compete, pelo Regimento, ao 1º secretário.
A
inovação
contida
na
emenda
não
Nº 75
pareceu aceitável à Comissão Diretora. (Muito
bem).
Ao art. 161.
O SR. PRESIDENTE: – Os senhores
Substitua-se pelo seguinte:
que
aprovam
a
emenda
com
parecer
Art. 161. A votação simbólica far-se-á por contrário da Comissão Diretora, queiram conservarlevantados e sentados.
se sentados. (Pausa).
(*) Não foi revisto pelo orador.
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É rejeitada a seguinte

Ao art. 131.
Acrescente-se, depois de: – "da sessão
seguinte" – as palavras: – "àquela em que foi lida"; o
mais como está.
Ao mesmo artigo, acrescente-se o seguinte:
Parágrafo único. Os requerimentos dessa
natureza obedecerão às disposições do art. 128.
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*) (para
encaminhar a votação): – A emenda nº 69 é
apresentada ao artigo 131 que diz:
Art. 131. Não serão permitidos requerimentos
de
votos
de
aplausos,
regozijo,
louvor,
congratulações ou semelhantes, salvo em virtude de
atos públicos ou acontecimentos, uns e outros de
alta significação nacional ou internacional, mediante
parecer da Comissão de Constituição e Justiça ou da
de Relações Exteriores, oferecido nas vinte e quatro
horas da apresentação, por forma a entrar a matéria
na ordem do dia da sessão seguinte.
Êsse parecer não poderá ser dispensado,
salvo se assinado o requerimento pela maioria da
Comissão a que competir a matéria, caso em que
será incluído na ordem do dia da sessão imediata.
A emenda manda acrescentar depois das
palavras: "da sessão seguinte" a expressão: "àquela
em que foi lida" e manda acrescentar ao mesmo
artigo o seguinte:
Parágrafo único. Os requerimentos dessa
natureza obedecerão às disposições do artigo
128.

A Comissão verificou que se tratava de
emenda de redação. A modificação prejudicava o
teor do dispositivo, motivo porque não aceitou a
emenda, preferindo manter o dispositivo tal como
está redigido no projeto. (Muito bem).
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, a
emenda, que acaba de ser lida, refere-se a duas
partes do artigo. Na primeira, acrescenta-se apenas
a expressão "àquela em que foi lida". Não tenho
dúvida em manifestar-me de acôrdo com a Comissão
Diretora sôbre a inconveniência da medida, mesmo
porque há dificuldade, no intervalo, da Comissão se
pronunciar a respeito, a fim de que o requerimento
seja posto em discussão na sessão seguinte. Há,
porém, o parágrafo que me parece bem útil, visto
como
estabelece
certo
policiamento
nos
requerimentos subordinados-os às formalidades do
artigo 128, que exige o apoiamento de, pelo menos,
cinco Senadores.
Peço a V. Ex.ª ponha em votação o artigo, em
separado, por que o Senado bem delibere a respeito.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Vou submeter à
votação a emenda, em duas partes, conforme
requerimento do Sr. Senador Ferreira de Souza.
Os srs. que aprovam a primeira parte, que
teve parecer contrário da Comissão, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está rejeitada.
Passa-se à segunda parte.
O
SR.
JOÃO
VILLASBÔAS
(para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, não tenho
duvida em aceitar o parágrafo, porque torna verbais
os requerimentos de regosijo ou pesar, que o projeto
exige sejam escritos e apoiados.
O SR. PRESIDENTE: – Os srs. senadores que
aprovam a segunda parte da emenda, mandando
acrescentar o parágrafo único ao art. 131, a favor da
qual acaba de manifestar-se a Comissão Diretora,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Em votação a emenda nº 73, à página 64 do
avulso.
A Comissão Diretora considera mais clara e
precisa a redação do Projeto.
Os srs. senadores que aprovam a emenda,
que teve parecer contrário

__________________

__________________

EMENDA
Nº 56
Ao art. 8º, III, g:
Acrescente-se, depois de – "Tribunal Superior
Eleitoral". – o seguinte: – "do Tribunal Federal de
Recursos e dos Tribunais de Justiça".
O SR. PRESIDENTE: – Emenda nº 69, aditiva
ao artigo 131, com parecer contrário. Está assim
redigida:
EMENDA
Nº 69

(*) Não foi revisto pelo orador.

(*) Não foi revisto pelo orador.
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da Comissão Diretora, queiram
sentados. (Pausa).
É rejeitada a seguinte

permanecer

EMENDA
Nº 73
Ao art. 148, § 2º:
Acrescente-se, depois da palavra "alterem", o
seguinte: "substancialmente".
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a emenda
nº 76, à página 64 do avulso. O parecer contrário da
Comissão Diretora encontra-se à página 67.
É rejeitada a seguinte
EMENDA
Nº 76
Acrescente-se, no art. 213, depois de "§ 2º",
da Const. Fed.", o seguinte: Art. 25 do Regimento. O
mais como está.
O SR. PRESIDENTE: – Emenda 74, ao art.
159 (página 64 do avulso).
A
Comissão
Diretora
manifesta-se
contràriamente, por intender mais clara e precisa a
redação do Projeto.
Os srs. senadores que aprovam a emenda,
queiram ficar sentados. (Pausa).
É rejeitada a seguinte
EMENDA
Nº 74
Ao art. 159.
Onde se diz: "feita de três maneiras", diga-se
"feita por uma das seguintes formas".
A emenda nº 11, à página 51 do avulso, teve
parecer favorável da Comissão Diretora, mas a
Comissão Especial a considera prejudicada, se fôr
aceita a emenda nº 10, que teve parecer favorável.
Como a emenda nº 10 já foi aprovada, está
prejudicada a emenda nº 11.
Em votação a emenda nº 15 ao art. 17, à pág.
51 do avulso, com parecer contrário da Comissão
Diretora. A Comissão Especial a considera
prejudicada se aceita a emenda nº 2. Como esta foi
aprovada, está prejudicada a emenda nº 15.
Em votação a emenda nº 28, à página 55 do
avulso.
O parecer da Comissão Especial foi favorável,
mas a Comissão Diretora julga a emenda
prejudicada.

Aliás, é a emenda de simples redação. Tratase de êrro de impressão. Assim, não será submetida
à votação, devendo a Comissão Especial considerar
o assunto oportunamente.
Emenda número 68, ao artigo 121 (página 64
do avulso).
A Comissão deu nova redação a essa
emenda, que, entretanto, não foi publicada.
Como se trata de simples redação e como
a oferecida pela Comissão Diretora não foi
publicada, será a emenda remetida à Comissão
Especial.
Emenda 34-A (página 9 do avulso).
O parecer da Comissão é no sentido
de que essa emenda está prejudicada pela de
nº 107, que foi aprovada.
A
aprovação
das
emendas
já
anunciadas prejudica a de nº 38 (página 58 do
avulso).
Esta
emenda
fica
prejudicada
pela
aprovação da de nº 37, cujo parecer favorável foi
aprovado.
Emenda número 59 (página 63 do avulso).
Está prejudicada, em virtude da aprovação
pelo plenário da de nº 6-A.
Emenda nº 20 (pág. 52 do avulso).
Foi considerada prejudicada pelas Comissões
Especial e Diretora, em virtude da aprovação da
primeira parte da emenda nº 19.
Emenda nº 29-A ao artigo 133.
O parecer das Comissões é no sentido
de
que
essa
emenda
está
prejudicada,
em virtude do artigo 118 do projeto prever a
matéria.
A emenda nº 32, ao art. 48, que se
encontra à página 57, do avulso, está
prejudicada
pela
emenda
nº
96,
da
Comissão Diretora, que foi aprovada e assim
dispõe:
"Devendo devolver o processo até à imediata
reunião ordinária da Comissão".
Emenda nº 44-A, que se encontra à página 11
do avulso.
Está prejudicada pela emenda número 47-A,
que teve parecer favorável e foi aprovada.
Emenda nº 44-A, que se encontra bém à
página 11 do avulso.
Está prejudicada por ter sido aprovada a
emenda nº 47-A a que acabamos de aludir.
Vamos passar às emendas que tiveram
parecer contrário das Comissões.
Vai-se proceder, separadamente, à votação da
emenda nº 43, em virtude de ter tido a mesma a
votação adiada, para ser considerada juntamente
com a emenda nº 45.
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São rejeitadas as seguintes
EMENDAS
Nº 5

Em conseqüência, suprima-se o artigo 18.
Nº I-A

Ao art. 5º:
Acrescente-se:
Acrescente-se depois da palavra "março as
VII – promulgar emendas à Constituição
seguintes: e do seu encerramento em 15 de Federal.
dezembro. O mais como está no projeto.
Ao mesmo artigo
Nº 5-A
nº 1 – Depois da palavra "inaugurar"
acrescente-se ou encerrar O mais, conforme está no
Art. 2º:
projeto.
Acrescente-se, antes de "... da Mesa eleita..."
Nº 8
as palavras do Presidente, ou seu substítuto
regimental"
No Título II, em vez "da Mesa", diga-se: "Da
Art. 4º:
direção dos trabalhos"; no Capítulo I do mesmo
Substituam-se as palavras "... O viceTítulo, em vez de "Composição e atribuições: "Do presidente do Senado..." por " ... o presidente do
vice-presidente da República", incluindo-se os Senado, ou o seu substituto regimental, da Mesa
seguintes artigos:
eleita para a sessão legislativa anterior..."
Art. O vice-presidente da República exerce as
funções de presidente do Senado Federal e, no
Nº 7-A
desempenho dessas funções, compete-lhe, o
nàriamente, tôdas as atribuições constantes dos arts
Ao art. 24.
70, §§ 3º e 4º; 71 e 208, parágrafo único da
Acrescentem-se as seguintes palavras:
Constituição Federal e as de presidir as suas
Em seguida a "... em separado "... manifestasessões.
Poderá,
quando
expressamente se contra o vencido"
credenciado, expor os pontos de vista do Govêrno
sôbre qualquer proposição, sem prejuízo do disposto
Nº 8-A
no art. 54 da Constituição Federal. Falará de sua
cadeira, não podendo ser aparteado, nem apartear.
Em seguida ao art. 50 acrescente-se:
Em qualquer caso, só terá voto de qualidade
Art. – As Comissões não poderão oferecer
(Constituição, art. 61).
nem aceitar emendas depois de encerrada a
Art. Findo o prazo estabelecido no § 4º do art. discussão, sendo-lhes contudo, permitido apresentar
,70, e, no caso do parágrafo único do art. 208, sub-emendas a outras já aceitas, desde que não
da Constituição Federal, após vinte e quatro horas contenham matéria nova.
após a publicação do ato que decretar o estado de
sítio, cessará a competência do vice-presidente da
Nº 9-A
República, e as medidas enumeradas no artigo
Ao art. 55.
anterior serão efetivadas pelo vice-presidente do
Inclua-se o seguinte:
Senado Federal.
§ 2º As emendas não poderão ser
apresentadas perante a Comissão, se tratar de
Nº 9
matéria sujeita a discussão única ou última, já
encerrada em plenário.
Onde couber
Se a proposição ainda tiver que ser submetida
Compete, privativamente, à Mesa do Senado a novo turno as emendas poderão ser aceitas
dirigir as sessões do Congresso Nacional (Const., mesmo que a discussão já esteja encerrada em
art. 41).
plenário, figurando como emendas a ser debatidas e
votadas na discussão seguinte.
Nº 24
Nº 10-A
Ao art. 28 – Acrescente-se:
IV – quando, sem motivo justificado, a juízo do
Sub-emenda à emenda nº 97.
Incluam se nos dispositivos constitucionais
Senado, deixe de prestar o compromisso dentro de
180 dias, a contar, depois de inaugurada a sessão citados o art. 25 e os números V e VI do art. 66.
Exclua-se o art. 48.
Iegislativa, da sua proclamação como eleito".
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Nº 11-A
Ao art. 93.
Acrescente-se depois de " ... ordem do
dia" o seguinte "... ou, ainda, em explicação
pessoal".
Nº 13-A

dia..."

Ao art. 96.
Acrescente-se in fine:
" ... podendo exceder o término normal do
Nº 18-A

sôbre êle, cabendo ao presidente o despacho da
solicitação.
Nº 54-A
Ao parágrafo único do artigo 170:
Acrescente-se in fine "se fôr supressiva ou
substitutiva".
Diga-se: três dias
Art. 2º:
Nº 2
Onde se diz: cinco dias

Nº 26
Subemenda à emenda nº 104.
Acrescente-se em seguida a "arquivamento";
Art. 37.
" ... mediante despacho dos respectivos
Substitua se o final dêste artigo depois das
presidentes".
palavras: cumprindo solicitar licença quando o
período de sua ausência reclamar a convocação do
Nº 21-A
respectivo suplente, ou no caso do artigo 49 da
mesma Constituição.
Ao art. 116:
Acrescente-se entre os parágrafos 1º e 2º o
Nº 33
seguinte:
§ – Cada emenda deve referir-se ùnicamente
Ao Art. 49, § 3º, onde se diz "sôbre as
a um artigo. Quando o artigo se subdividir em escolhas", diga-se "sôbre as indicações".
incisos, alíneas, siglas, ou contiver parágrafo,
Na letra a, em vez de "o escolhido" diga se "o
cada emenda deverá referir-se a um dêsses indicado".
elementos.
Nº 46
Nº 35-A
Art. 127.
Acrescente-se, em seguida ao artigo 14, o
Letra a) – onde se diz "por mais de 6 meses",
seguinte:
diga-se: por mais de 3 meses".
Art. – Na votação das matérias sujeitas a
discussão única as emendas são votadas em
Nº 19-A
primeiro lugar seguindo-se-lhes os projetos, artigo
por artigo, salvo se para êste fôr solicitada e
Sub-emenda substitutiva à emenda nº 106.
concedida votação em glôbo.
Em vez da supressão proposta na emenda em
referência, acrescente-se, em seguida a "prevista" o
Nº 49-A
seguinte:
" ... nos ns. II, IV, VII IX,X e XI".
Ao art. 156.
Acrescente o seguinte:
Nº 22-A
§ 5º A urgência concedida a uma matéria
acompanha-a até o final do seu curso".
Ao art. 118:
Substituam se as palavras”... por mais uma
Nº 50-A
discussão..." pelos seguintes: " ... ainda por uma
discussão especial...".
Ao art. 156
Acrescente-se:
Nº 27-A
Findas as 48 horas a que refere êste
artigo,
é
lícito
ao
signatário
do
Aos arts. 128 e 127:
requerimento
de
urgência
solicitar
seja
Transfiram-se para o art. 127 as alíneas e, f, g,
sobrestado o pronunciamento do plenário do art. 128.
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Nº 31-A
Ao art. 135:
Substituam se " ... responsável pelo serviço de
atas..." por secretário da Presidência..."
Nº 33-A
Ao art. 140.
Art. 140. Substitua-se "... o incluirá..." por "...
poderá incluí-lo..." e tirem-se as palavras " ... depois
de distribuído o avulso respectivo..." por " ... depois
de publicado no Diário do Congresso Nacional...".
Nº 36-A
Ao art. 141.
§ 3º – ao Invés de "entrará'', diga-se " ...
poderá entrar...".
Nº 39-A
Ao art. 142.
§ 2º – Substitua-se a expressão "... distribuído
o avulso..." por "... publicado o parecer...".
Nº 4
Ao projeto de resolução nº 7, de 1947.
Substituam-se os artigos 2º, 3º e 4º pelo
seguinte:
Art. ... Cinco dias antes da data fixada para a
sessão de abertura do Congresso Nacional, o
presidente do Senado, por publicação oficial e por
telegramas,
convidará
os
senadores
a
comparecerem a essa solenidade.
Nº 7
Redija-se assim o art. 7º:
Compõe a Mesa a Comissão Diretora,
integrada pelo seu presidente, que é o vice
presidente do Senado de quatro secretários e dois
suplentes, suprimindo-se o parágrafo primeiro do
mesmo artigo.
Nº 29
Substitua-se pelo seguinte o artigo 44,
conservando-se os parágrafos:
Art. 44. Na Constituição das Comissões
assegurar-se á, nos têrmos do artigo 64, a
representação proporcional dos partidos, conforme o
numero de Senadores de cada um.

Substitua-se, pelo seguinte, o artigo 64:
Art.
64.
Completada
a
eleição
da
Comissão Diretora, serão eleitas, no dia imediato,
as
demais
comissões
permanentes.
As
eleições serão feitas por indicação ou por escrutínio
secreto.
§ 1º Para determinar a representação de
cada partido, multiplicar-se-á o número de
seus senadores pelo de lugares da comissão
continuenda, dividindo o produto pelo número
de membros do Senado, e o quociente,
desprezada a fração, será o número do
representantes.
§ 2º Os lugares correspondentes à soma das
frações dos diversos quocientes caberão aos
partidos que não alcançarem número inteiro
nos quocientes separados e serão preenchidos
por indicação da maioria dos Senadores dêsses
partidos.
§ 3º Se o número de eleitores de algum
partido exceder à representação proporcional será
reduzido ao limite devido, eliminando se os nomes
menos sufragados.
§ 4º Não havendo voto para senador
de partido que tenha direito a representação
na forma do § 1º, as vagas daí resultantes
caberão aos mais sufragados entre os que não
forem eleitos para a representação do seu próprio
partido.
§ 5º Nas eleições para a constituição da
Comissão Diretora far-se-á segundo escrutínio,
no qual, por maioria de votos, se escolherá o
vice-presidente do Senado e designará o lugar,
de cada secretário na ordem em que tenha
de servir. Para este fim, cada senador votará
em cinco nomes, com a designação do respectivo
lugar.
§ 6º Em caso de empate considerar-se-á eleito
o mais velho.
Sala das Sessões, 18 de agôsto de 1947. –
Attilio Vivacqua,
Parecer contrário da Comissão Especial.
A Comissão Diretora concorda com a
Especial.
Nº 35
Ao art. 66, e – Depois da palavra "nomeação",
acrescente-se
a
palavra
"promoção".
Em
conseqüência,
redija-se
assim
a
letra
f:
"conceder licença aos funcionários da secretaria,
com ou sem vencimentos, de acordo com
o
que
fôr
estabelecido
no
respectivo
Regulamento".
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Nº 20 A

ral da Presidência, dirigidos pelo secretario geral da
Presidência, sob orientação Imediata do presidente.
Ao art. 110:
§ 2º A Comissão Diretora não poderá
Art. 110. Os projetos devem ser escritos em requisitar funcionários de qualquer repartição ou
têrmos concisos e claros e devidamente em artigos. serviço público, salvo o disposto no parágrafo único
§ 1º Cada projeto terá obrigatoriamente do art. 195.
emenda, "Inscrita no alto, a qual o acompanhará
quando remetido à sanção, ou à promulgação, ou,
Nº 31
ainda, á Câmara dos Deputados.
2º Nos projetos originários da Câmara dos
Ao art. 46. Suprima-se a letra h, redigindo-se a
Deputados, será conservada a emenda com letra i nos seguintes termos:
que tiver sido aprovada a sua redação final, a
Convidar, para estudo de determinado
qual será inscrita nos autógrafos se neles não trabalho, técnicos ou especialistas particulares,
figurar.
representantes de entidades ou associações
científicas ou de classe e funcionários técnicos da
Nº 30-A
administração pública, éstes últimos com prévia
autorização dos seus chefes e sem prejuízo das
Sub-emenda substitutiva à emenda
respectivas atividades nas repartições a que
pertencem.
Nº 70
Nº 37-A
Redija-se o art. 134 da seguinte maneira:
Art. 134. Sempre que uma Comissão, ao emitir
Art. 141. Suprimam-se no § 3º as palavras "…
seu parecer, ou qualquer Senador, em plenário, e distribuído em avulsos…"
arguir de inconstitucionalidade uma proposição, ou
parte desta, a matéria só poderá prosseguir no seu
Nº 40 A
curso regimental depois de resolvida essa preliminar,
Art. 143.
em discussão prejudicial que se realizará com o
Suprimam-se as palavras "… da distribuição
pronunciamento da Comissão de Constituição e do avulso com o …".
Justiça, no dia seguinte ao da publicação do parecer
desta.
Nº 16-A
Parágrafo único. Reconhecida, pelo voto do
Suprimam-se:
plenário, a inconstitucionalidade da proposição, nos
O § 2º do art. 99.
têrmos dêste artigo, não poderá ser renovada a
O art. 103.
arguição de inconstitucionalidade.
Transfira-se para o art. 102 § 3º do art. 101,
alterando-se a numeração dos demais parágrafos.
Nº 53-A
Ficam prejudicadas as seguintes
Ao art. 158:
EMENDAS
Substitua-se pelo seguinte:
Anunciada a votação de qualquer matéria, é
Nº 43-A
licito ao senador obter a palavra para encaminha Ia,
Ao art. 154.
uma só vêm, pelo prazo improrrogável de dez
§ 3º
minutos. Com o mesmo prazo e uma só vêz é lícito
Acrescente-se, "… e por solicitação de autores
ao senador falar, pela ordem, para propôr o método diferentes …".
a seguir na votação.
Nº 44-A
Nº 56-A
Ao art. 154, letra b,
Art. 202. Redija-se da seguinte maneira:
Acrescentem-se, em seguida a "discutida" as
Art. 202. Os serviços auxiliares e de palavras "ou votada".
administração do Senado serão executados pela sua
Secretaria e regerserão por um regulamento
Nº 17
especial que fica considerado parte Integrante dêste
Regimento.
Art. 20 – Onde se diz "assistir às respectivas
§
1º
Os
serviços
auxiliares
da sessões", diga-se "tomar parte nas respectivas
Presidência
constituirão
a
Secretaria
Ge- sessões".
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Nº 27

Nº 11

Ao art. 41, parágrafo único – Substituam-se as
Ao Art. 17 – Suprimam-se as palavras
palavras: "ressalvada a hipótese do artigo 49" pela "inclusive nas reuniões preparatórias".
seguinte palavra: "permanente"
N° 15
EMENDA Nº 32
Ao Projeto de Resolução nº 7 de 1947.
Ao art. 48:
Ao art. 17. – Suprimam-se as palavras
Onde se diz, no final, 48 horas Diga-se: 72 "inclusive nas reuniões preparatórias".
horas.
N º 3-A
Nº 34–A
Sub emenda às emendas ns. 81 e 82
Sub-emenda à emenda n° 78.
Suprimam-se as palavras "… entre funcionários do
Acrescente "in fine".
Senado".
"…salvo se a rejeição for por motivo de
Nº 82
inconstitucionalidade.
Ao art. 9º
Nº 82,ao art 9º
Acrescente-se a seguinte alínea: f) designar e
dispensar livremente seus auxiliares de Gabinete,
entre funcionários do Snado.
Ao art. 102:
Acrescente-se o seguinte:
O art. 131 e seus parágrafos 1º e 2º.
§ 4º É permitido ao Senador ao lhe caber a
vez de falar para reiterar a ata ou na hora do
expediente, ou em explicação especial. enviar à
Mesa, para publicação no Diário do Congresso
Nacional e inclusão nos anais, o discurso que
desejava proferir, dispensando-se de proceder à sua
leitura Nesse caso a publicação se fará com a
indicação "Discurso enviado à Mesa para
publicação".
Nº 6

Nº 48-A
Ao artigo 156:
§ 4º A discessão de matéria declarada urgente
se encontrará após o parecer verbal da comissão ou
das comissões a que corresponder, a qual versará,
inclusive, sôbre as emendas apresentadas. Não ser
admitido adiamento de discussão salvo pelo espaço
de uma hora para cada Comissão, a fim de poder o
relator auscultar o pensamento dos respectivos
membros. O tempo dêsse adiantamento será
deduzido do prazo regimental da sessão.
Nº38
Art. 69.
Letra a) suprimam-se as palavras "e sôbre
a matéria do art. 5º, XV, X n, da Constituição
Federal.

Nº 20
Ao art. 21: – O senador, uma vez
empossado,
deve
comparecer
as
sessões
do Senado, podendo oferecer projetos, indicações
e emendas, requerer, discutir, votar e ser
votado.
Poderá também:
Nº 23
a) solicitar, por intermédio da Mesa ou
dos
presidentes
das
comissões,
a
que
Ao art. 28:
pertençam, informações das autoridades sôbre fatos
Acrescente-se I, In fine: "e pela falta, sem relativos.
b) fazer quando julgar necessário;
licença, às sessões, por mais de seis meses
d) examinar a todo tempo quaisquer
consecutivos".
Nº 59
documentos, etc.
e) requisitar da autoridade competente por
Ao art. 21 § 3º:
intermédio da Mesa...
Substitua-se pelo seguinte
f) andar livremente, pelo edifício do Senado,
§ 3º O suplente convocado perceberá o e respectivas dependênsias, só ou acompanhado...
subsídio além de ajuda de custo.
etc.
No art. 5º inciso I, suprima-se a parte final, a
começar da palavra "convocadas", e acrescente-se
ao inciso V, o seguinte.
no caso previsto no parágrafo segundo do art.
79 da Constituição Federal.
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b) utilizar-se dos diversos serviços do deral, do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro de
Senado...
Estado, Governador de Estado e Prefeito do Distrito
Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1947. Federal".
– Bernardes Filho.
Diante dessas restrições, que reputo
excessivas, tomei a liberdade de apresentar a
Nº 29-A
emenda que recebeu o n.º 43, acrescentando
depois das palavras "Distrito Federal" as
Ao art. 133 acrescentem-se, em seguida a seguintes:
"requerimentos" as palavras “… e os projetos resultantes
"Ou aquêlas personagem, cuja atuação
de emendas destacadas nos têrmos do artigo 118".
social, cientifica ou mesmo profissional, ilegível
ilegível larga projeção no âmbito coletivo
Nº 57-A
nacional".
Sr. Presidente, realmente, não se compreende
Acrescente-se, em seguida ao artigo 212:
que o Senado permita ao Senador vir à tribuna traçar
Art. … No princípio de cada ano a Mesa fará a biograma, de um dos grandes vultos da ciência
publicar os documentos parlamentares, referentes ao nacional e afinal lhe proíba requerer à Casa um voto
ano anterior, constituídos pelos trabalhos – projetos, de pesar.
pareceres, emendas, estudo ilegível sugestões, debates
Não é admissível – e refiro apenas alguns
– classificados segundo os assuntos a que se referirem. homens de grande valor, já falecidos, como
Oswaldo
Cruz,
Carlos
Chagas,
Clovis
Nº 41-A
Bevilaqua – que o Senado não possa ver
insertos, nos seus anais, votos de pesar pelo
Art. 148 – § 5º.
desaparecimento de vultos, como esses, que
Acrescente-se ao palavras “… quando no prestaram à nacionalidade tantos e tão relevantes
autógrafo proveniente desta figurar o ilegível em serviços.
seguida à Câmara dos Deputados”.
Procurei, com a minha emenda, tornar mais
alto o sentido do dispositivo, deixando ao critério do
EMENDA Nº 34
Senado trazer para os Anais do Senado somente
nomes que realmente mereçam o voto de pesar
Art. 53 parágrafo único, acrescente-se, depois desta Casa do Congresso.
de independente de proposta ao Senado, o seguinte:
O Sr. Arthur Santos: – Ai é que está a
"podendo essas diligências compreender o dificuldade: em estabelecer o critério.
convite ao indicado, a fim de prestar as informações
O Sr. Bernardes Filho – Avalie V. Exª o
que se julgar necessárias".
constrangimento em que ficará o Senado.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as Amanhã aprovará o requerimento de um voto de
emendas na. 45 e 43. A emenda nº 45 teve parecer pesar em homenagem a quem realmente o ilegível
favorável da Comissão Especial e contrário da terá de negá-lo a outro personagem, porque em
Comissão Diretora.
condições diferentes. O constrangimento será
A emenda n.º 43 teve parecer contrário de inevitável.
ambas as Comissões.
O Sr. Ferreira de Souza: – Houve até,
O SR. ALFREDO NEVES (*): – (para certa vês, na Câmara dos Deputados, o
encaminhar a votação) – Sr. Presidente, o parágrafo caso de um requerimento de pesar pelo
único do artigo 125 assim dispõe:
falecimento de conhecido chefe cangaceiro do
"Os requerimentos de pesar só serão admitidos nordeste.
por motivo de luto nacional ou por falecimento de
O Sr. Arthur Santos: – Entendo
membro ou ex-membro do Congresso Nacional, chefe quem o melhor critério seria deixarmos
de estado, ou de pessoas que tenham exercido o cargo livre,
a
cada
senador,
a
manifestação
de Presidente ou Vice-Presidente da República, de pesar, sem implicar, no entanto, a manifestação
Presidente do Supremo Tribunal Fecoletiva do Senado. Este deve ser o critério
verdadeiro.
__________________
O SR. ALFREDO NEVES: – Estaremos
(*) Não foi revisto pelo orador.
restringindo por demais.
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Homens há, Sr. Presidente, de inegável
valor, que prestaram relevantes serviços ao País,
e aos quais não poderemos prestar essa
homenagem especial. No entanto. prestamo-la às
vezes a ex-membros do Congresso Nacional, que
passaram um quadriênio sem dizer palavra. Há
enorme diferença entre êsses homens e aqueles
que prestam, realmente, relevantes serviços à
Pátria.
Haverá abusos, – convenho – mas estou
certo de que êstes serão compensados pela
justiça que iremos fazer a personalidades que
tiverem
prestado
inestimáveis
serviços,
e mereçam a manifestação do Senado pelo meu
pensamento.
É para esta emenda Sr. Presidente, que
venho pedir o voto dos ilustres colegas,
embora
já
tenha
e
mesma
sido
rejeitada pelas duas Comissões. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – São duas as emendas
que vão ser apreciadas. A primeira manda
acrescentar, depois das palavras "Distrito Federal",
as seguintes: "e membros do Episcopado Nacional";
a segunda, que acaba de ser justificada pelo Sr.
Senador Alfredo Neves, que manda acrescentar,
depois das palavras "Distrito Federal", estas outras:
"ou aquelas personalidades que tenham exercido
larga atuação na vida nacional".
Quer me parecer que, aprovada a
emenda a 43, a de número 45 ficará
prejudicada,
por
estar
incluída
naquela.
Assim, vou submeter, em primeiro lugar, ao
plenário a emenda nº 43 do Sr. Senador Alfredo
Neves.
Os Srs. que aprovam a emenda que teve
parecer contrário das duas Comissões, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitada.
O SR. ALFREDO NEVES: – (Pela ordem) –
Requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador
Alfredo Neves requer verificação da votação.
Queiram Ievantar-se os senhores senadores
que aprovam a emenda. (Pausa).
Votaram a favor da emenda 10 Srs.
Senadores.
Queiram sentar-se os srs. senadores que
aprovam a emenda e levantar – se os que a
rejeitam. – (Pausa).

Rejeitaram a emenda 17 Srs. senadores.
Não há número.
Vai-se proceder à chamada.
Os Srs. senadores, que aprovarem a emenda,
responderão "sim"; dirão "não" os que a rejeitarem.
O SR. 4.º SECRETÁRIO (servindo de 1.º): –
procede à chamada.
Respondem "sim" os srs. Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Joaquim Pires.
Vergniaud Wanderley.
Apolonio Sales.
Cícero de Vasconcelos.
Santos Neves
Alfredo Neves.
Andrade Ramos.
Ivo d'Aquino (9) .
Respondem "não" os Srs. senadores:
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Azevedo Ribeiro.
Clodomir Cardoso.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
Adalberto Ribeiro.
Ferreira de Souza.
José Américo.
Ismar de Góes.
Durval Cruz.
Attilio Vivacqua.
Ramilton Nogueira,
Berrardes Filho.
Euclydes Vieira.
João Villasbôas.
Arthur Santos.
Lúcio Corrêa.
Camilo Mércio.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho (21) .
O SR. PRESIDENTE: – Responderam "não" vinte
e um Srs. senadores: e "sim", nove Srs. senadores.
Está confirmada a falta de número. Ficam
adiadas para a próxima sessão, as votações das
emendas números 43 e 45 e, bem assim, a do projeto.
Na ordem do dia segue-se a votação do
requerimento nº 20 de 1948. Pelo mesmo motivo,
fica adiada para a próxima sessão.
É sem debate encerrada, ficar do adiada a
votação por falta de número, a discussão
única das proposições ns. 253 e 285, de 1947
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– a primeira aprovando a versão portuguesa dos atos
concluídas na Conferência Internacional de Saúde,
convocada em Nova York, em 9 de julho de 1946,
pelo, Conselho Econômico. das Nações Unidas: a
segunda, autorizando a abertura do crédito especial
de Cr$ 70.100.558,60, pelo Ministério da Fazenda,
para pagamento à concessionária do pôrto de
Santos, nos têrmos do Decreto-lei número 9.406, de
27 de junho de 1946".
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo a
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a de
amanhã a seguinte.
ORDEM DO DIA
Continuação da votação, cm discussão única,
do projeto de resolução n.º 7, de 1947, que reforma o
Regimento Interno do Senado. (Com pareceres ns.
413 e 414, de 1947, e nº 77, de 1948, das
Comissões Diretoda e Especial de Revisão do
Regimento Interno).
Votação do requerimento n.º 20 de 148, que
solicita transcrição, nos Anais do Senado, do
discurso pronunciado pelo Sr. Presidente da
República, em São Paulo, no dia 25 do corrente.
Votação, em discussão única, da proposição
nº 253, de 1947, que aprova a versão portuguesa dos
atos concluídos na Conferência Internacional de
Saúde, convocada em Nova York, em 19 de julho de
1946, pelo Conselho Econômico e Social das
Nações Unidas. (Com pareceres favoráveis, ns. 75 e
76, das Comissões de Relações Exteriores e de
Constituição e Justiça).
Votação, em discussão única da proposição
n º 285, de 1947, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, do crédito
especial de Cr$ 70.400.548,60 para pagamento à
concessionária do pôrto de Santos, nos têrmos do
Decreto-lei nº 9.406, de 27-6-46. (Com pareceres
favoráveis, ns. 159, de 1947, e 80, de 1948 das
Comissões de Finanças e de Constituição e Justiça).

Votação, em discussão única, da proposição
nº 197, de 1947, que concede vantagens a militares
que participaram de operações de guerra. (Com
pareceres ns. 569-47 e 46 48, da Comissão de
Forças Armadas, o primeiro com voto em separado
do Senador Severiano Nunes; ns. 570-47 e 47-48 da
Comissão de Finanças; nº 101-48, da Comissão de
Constituição e Justiça: emendas de plenário e das
Comissões de Finanças e de Forças Armadas).
Votação, em 2.ª discussão, do projeto n.º 1, de
1948, que dispõe sobre a aposentadoria dos
membros do Ministério Público com os requisitos de
art. 30, ns. I e II do Ato das Disposições Transitarias
da Constituição. (Com Parecer favorável n.º III, da
Comissão de Constituição e Justiça).
Discussão única da proposição número 6, de
1948, que abre ao Congresso Nacional o crédito
especial de Cr$ 1.624.852,00 e aos Ministérios da
Viação e Obras Públicas e de Justiça e Negócios
Interiores, os de Cr$ 28.550,00 e 60.000,00,
respectivamente. (Com pareceres ns. 107, 108 e
109, o primeiro e o terceiro da Comissão de
Finanças, e o segundo da Comissão Diretora,
favoráveis).
Discussão única da proposição número 56, de
1947, que dá nova redação á letra “e ” das isenções
constantes da alínea I, aparelhos, máquinas e
artefatos de metal, Tabela A, do Decreto-lei nº 7.404,
de 1945 (Com pareceres ns. 81 e 82, das Comissões
de Constituição e Justiça e Finanças, oferecendo
emendas).
Discussão única da proposição número 297,
de 1947, que abre pelo Ministério da Educação e
Saúde, o crédito especial de Cr$ 27.201.204.50, para
pagamento à Prefeitura do Distrito Federal, do auxílio
destinado à manutenção, no corrente exercício, dos
serviços de esgotos da Capital da República, e da
outras providencias. (Com Parecer favorável nº 85,
da Comissão de Finanças).
Levanta-se a sessão às 17 horas e 55
minutos.

31.ª SESÃO, EM 3 DE FEVEREIRO DE 1948
PRESIDENCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14 horas comparecem os Senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Severiano Nunes.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley,
José Américo.
Etelvino Lins.
Cícero de Vasconcelos.
Pereira Moacyr.
Attilio Vivacqua.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Bernardes Filho.
Dario Cardoso.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho.
Azevedo Ribeiro.
Olavo Oliveira.
Camilo Mercio (29).
O SR PRESIDENTE: – Acham-se presentes
29 Srs. senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O SR. QUARTO SECRETARIO (servindo de
2.°): – procede à leitura da ata da sessão anterior,
que, posta em discussão, é sem debate aprovada.
O SR. TERCEIRO SECRETARIO (Servindo
de 1º):lê o seguinte.seguinte
Oficios:

EXPEDIENTE

Do Sr. Secretário da
República,
comunicando

feita a devida retificação da Lei número
188,
de
17
de
dezembro
de
1947,
conforme
publicação
no
Diário
Oficial"
de 28 de janeiro de 1948, atendendo
a
Oficio
da
Secretaria
do
Senado
–
Inteirado.
Do Sr. 1.º Secretário da
Câmara
dos
Deputados
(11),
transmitindo
as
proposições:
PROPOSIÇÃO
N.º 24 – 1946

(Projeto nº 972, de 1947, da Câmara dos
Deputados)
Dispõe
sobre
os
padrões
de
vencimentos
dos
cargos
que
integram
o
quadro
da
Secretaria
do
Supremo
Tribunal Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1.º
–
Os
funcionários
da
Secretaria
do
Supremo
Tribunal
Federal
têm
os
mesmos
vencimentos
direitos
e vantagens assegurados aos funcionários
da Câmara do Deputados e do Senado
Federal, respeitada a identidade ou equivalência
dos cargos.
Art. 2.º – Os cargos que integram
o
Quadro
da
Secretaria
do
Supremo
Tribunal
Federal
passarão
a
ser
os
seguintes:
1 – Diretor geral – Padrão S.
1 – Secretário da Presidência – Padrão S
1 – Sub-Secretário – Padrão R.
7 – Chefe de Seção – Padrão P.
2 – Taquígrafo – Padrão O.
4 – Taquigrafo – Padrão N.
11 – Oficial – Padrão N.
1 – Chefe de Portaria – Padrão M.
1 – Zelador – Padrão K.
1 – Eletricista – Padrão J.
Presidência da
2 – Desenhista – Padrão J.
haver
sido
22 – Auxiliar de Secretaria – Padrão J.
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10 – Datilógrafo – Padrão I.
Parágrafo único. – O aumento de vencimentos
de que trata êste artigo será pago a contar de 1º de
fevereiro de 1947.
Art. 3.º – E o Poder Executivo autorizado o abrir
ao Poder Judiciário o crédito especial de Cr$
631.950,00 (seiscentos e trinta e um mil novecentos e
cinqüenta cruzeiros) para atender às despesas
decorrentes desta lei.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em
contrário
As Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.

PROPOÇÃO
Nº 26, de 1948
(Projeto nº 316, de 1947, da Câmara dos
Deputados)
Assegura aos atuais servidores públicos da
Unido a contagem de tempo em que estiverem
afastados dos seus cargos, quando tenham obtido
pronunciamento favorável da Comissão Revisora,
instituída pela Constituição de 1934.

O Congresso Nacional decreta;
Art. 1 º E assegurada para todos os efeitos
PROPOSIÇÃO
respeitados os direitos de terceiros, a contagem de
tempo de que os atuais servidores públicos de União
N.º 25 – 1946
estiveram afastados dos seus cargos e funções, por ato
do Govêrno Provisório, desde que lhes tenha sido
(Projeto nº 49, de 1948, da Câmara dos favorável o pronunciamento da Comissão Revisora,
Deputados)
instituída em decorrência do parágrafo único, do artigo
18, das Disposições Transitórias da Constituição de 16
Torna reservista os pilotos civis
de julho de 1934.
Art. 2.,º Esta lei entrará em vigor na data de sua
O Congresso Nacional decreta:
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 1.º Os aviadores civis brasileiros serão
As Comissões de Constituição e Justiça e de
incluídos na reserva de 2.ª categoria da Força Aérea, Finanças.
depois de registrados os seus "brevets" no Ministério da
Aeronáutica, desde que satisfaçam as condições
PROPOSIÇÃO
previstas no artigo 103, da Lei do Serviço Militar, e se
submetam préviamente a um estágio de sessenta (60)
N.º 27, de 1948
dias na mesma Fôrça Aérea.
§1.º Enquanto não possuir a instrução militar
(Projeto nº 1,044. de 1947, da Câmara dos
exigias no art. 1º, o aviador registrado será reservista Deputados)
de 3º categoria.
Autoriza a abertura, pelo Ministério das Relações
§2º O disposto nêste artigo aplica-se aos pilotos Exteriores, do crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 para
de planador.
aender às despesas decorrentes da realização da
§3º Durante o estágio de sessenta dias, os Conferência Interamericana para a Manutenção da Paz
candidatos a reservistas de 2.º categoria terão direito e Segurança do Continente.
apenas à alimentação em espécie.
Art. 2º O Ministro da Aeronáutica comunicará o
O Congresso Nacional decreta:
registro de "brevet" aos Ministros da Guerra ou da
Marinha, conforme o caso, a fim de que o nome do
Art. 1.º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
aviador civil, ou do piloto de planador, seja cancelado pelo Ministério das Relações Exteriores, o crédito
das listas respectivas de alistamento.
especial de Cr$ 1.000.000.00 (um milhão de cruzeiros),
Art. 3º Os aviadores que registrarem seus para fazer face à liquidação das despesas decorrentes
"brevets" até 1950, não estão sujeitos a penas pelo da realização da Conferência Interamericana para a
atraso na sua apresentação ao serviço militar.
Manutenção da Paz e da Segurança do Continente
Art 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua realizada em Petrópolis.
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrário.
As Comissões de Constituição e Justiça e de
As Comissões de Relações Exteriores e de
Fôrças Armadas.
Finanças.
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PROPOSIÇÃO
Nº 28, de 1948
(Projeto n.º 262, de 1947, da Câmara dos
Deputados)
Dá nova redação ao Decreto-lei nº 8.013, de
29 de setembro de 1948, o qual assegura direito à
percepção de vencimentos e vantagens a militares
da Reserva Remunerada ou Reformados.
O Congresso Nacional decreta:
Artigo único. E’ alterado, nos têrmos da
seguinte redação, o Decreto. lei nº 8.023, de 29 de
setembro de 1945:
"Art. 1.º O exercício efetivo de serviço
previsto
nas
Organizações
das
Fôrças
Armadas, prestado por militares da reserva
remunerada ou reformados, da Aeronáutica,
do Exército ou da Marinha, designados para
funções de atividade, assegura-lhes direitos à
percepção dos vencimentos e vantagens integrais
dos respectivos postos e graduações, calculadas
pela tabela vigente, se, porventura, já não os tenham
obtido em seu limite máximo, consoante as
disposições em vigor.
Art. 2.º Quando o tempo de serviço
assim prestado, acrescido ao cálculo por
ocasião da transferência para a reserva remunerada
ou
reforma,
atingir
mais
de
30
anos,
serão os militares, se ocorrer enfemidade
comprovada, ou houverem completado a idade
de
68
anos,
afastados
das
funções
com
os
vencimentos
integrais
calculados
de acôrdo com a tabela a êsse tempo
em vigor, e ratificado, para isso e por
decreto, o ato anterior da transferência para a
inatividade.
Parágrafo
único.
Ressalvada
a
hipótese de haver o interessado atingido
a idade fixada neste artigo, a dispensa
só
será
concedida
por
conveniência
do
serviço, ou da disciplina, ou ainda mediante
inspeção de saúde feita por junta médica,
designada
pelo
respectivo
ministro,
na
qual se prove que as condições de saúde
do militar são de tal sorte que lhe impeçam a
continuação nas funções da atividade que estiver
exercendo.
Art. 3.º Aos militares de que tratam os
artigos anteriores, será Permitido contribuir
para montepio dos postos ou graduações, se,
nos têrmos do presente Decreto-lei, contarem
mais de 30 anos ou 40 anos de serviço,
de acôrdo com a Iegislação própria em vigor.

Art. 4.º As disposições contidas no; arts. 2.º e
3.º, do presente Decreto, lei, não serão aplicáveis,
em hipótese alguma, aos militares que, designados
para funções da atividade, nêle não tenham
permanecido ou venham a permanecer, qualquer que
seja o motivo, por período igual ou maior de cinco
anos consecutivos.
Art. 5.º O presente Decreto-lei se aplica
também aos militares da reserva e reformados, já
licenciados ou exonerados, que foram convocados
durante o último período de guerra, e com êsse
tempo de serviço, completaram os cinco anos, de
que trata o artigo anterior.
Art. 6.º Êste Decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
As Comissões de Constituição e Justiça, de
Fôrças Armadas e de Finanças.
PROPOSIÇÃO
Nº 29 – de 1948
(Projeto n.º 704, de 1948, da Câmara dos
Deputados)
Releva de prescrição a dívida passiva da
União para com Augusto Sérgio Botelho, e dá outras
providências
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É relevada da prescrição a dívida
passiva da União para com Augusto Sérgio Botelho,
na parte correspondente à sua herdeira, Sra. D.
Filomena Botelho.
Art. 2.° Para atender ao pagamento da
importância desta dívida, referida no artigo 1º da
presente lei, é o Poder Executivo autorizado a abril
no corrente exercício, à conta do Ministério da
Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$
14.633,00 (quatorze mil seiscentos e trinta e três
cruzeiros).
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
– À Comissão de Constituição e Justiça.
PROPOSIÇÃO
N.º 30 – de 1948
(Projeto n.º 764, de 1947, da Câmara dos
Deputados)
Dá exiquibilidade ao Decreto-lei número 3.728,
de 3 de setembro de 1945.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
Quando
a
pessoa
que deva ser agraciada pela Cruz Vermelha
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Brasileira, nos têrmos dos artigos 2º e 3º do
Decreto-lei n.º 3.728, de 3 de setembro de 1945,
fôr o Presidente da República, o Decreto
respectivo será assinado pelo presidente do Senado
Federal.
Art. 2.º Revogam-se as disposições em
contrário.
– À Comissão de Constituição e Justiça.
PROPOSIÇÃO
N.º 31 – 1948
(Projeto n.º 932, de 1947, da Câmara dos
Deputados)

Art. 3º Caso a Mitra do Bispado de Oliveira
não providencie, dentro de seis meses, a contar da
vigência desta lei, para receber a escritura de
doação, que independe de qualquer deliberação,
será esta deferida, ope legis, ao Estado de Minas
Gerais, para dar às terras o mesmo destino.
Art. 4º A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Publicado no "Diário do Congresso Nacional",
de 4 de fevereiro ele 1948
PROPOSIÇÃO
N.º 33, de 1948

Isenta de direitos o material importado pela
S. A. Emprêsa de Viação Rio Grandense VARIG.

(Projeto n.º 1.017, de I947, da Câmara dos
Deputados)

O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
É
concedida
isenção
de
direitos
de
importação
e
demais
taxas
aduaneiras, inclusive impôsto de consumo
para 7.000.00 (sete milhões) de quilos de
gasolina
de
aviação
e
de
óleo
lubrificante, importados pela S. A. Emprêsa de
Viação Aérea Rio Grandense, VARIG, e destinados a
seus serviços.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
– Às Comissões de Viação e Obras Públicas e
de Finanças.

Cria cargo isolado, de provimento efetivo, no
Quadro Permanente do Ministério da Marinha

PROPOSIÇÃO
N.º 32 – de 1948
(Projeto n.º 990, de 1947, da Câmara dos
Deputados)
Faz doação de terras para ser criado
estabelecimento de ensino rural.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A "Fazenda das Araras" sita no
município e distrito 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 distrito, com a área de 317.188 metros
quadrados, pertencente à União, como sucessora de
Maria Felisberta da Silva, por força de vacância de
seus bens, passam à propriedade da Mitra de
Oliveira, Estado de Minas Gerais, em cujas terras
será construído um estabelecimento de ensino
agrícola.
Art 2º A transmissão da propriedade
e gratuita mas será considerada de nenhum
efeito, se, dentro de três anos, não fôr
dado ao imóvel a finalidade prevista na presente lei.

Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ criado, no Quadro Permanente do
Ministério da Marinha, um cargo isolado, de
provimento
e
tivo,
de
Professor
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Matemática), padrão M.
Art. 2.º A despesa resultante, na importância
anual de Cr$ 54.000,00 (cinqüenta e quatro mil
cruzeiros), correrá, no presente exercício, a go do
saldo existente na conta-corrente do Quadro
Permanente do mesmo Ministério.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
Publicado no “Diário do Congresso Nacional”
de 4 de fevereiro de 1948.
PROPOSIÇÃO
Nº 34, de 1948
(Projeto nº 1.080, de 1947, da Câmara dos
Deputados)
Autoriza
a
abertura,
pelo
Ministério
da Educação e Saúde, de crédito especial
de Cr$ 4.379,30 para atender a parlamento de
gratificação de magistério e Antônio de Assis
Republicano.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1 º E’ o Poder Executivo autorizado
a abrir, pelo Ministério da Educação e
Saúde, o crédito especial de Cr$ 4.379,30
(quatro mil trezentos e setenta e nove cruzeiros e
trinta centavos), para atender ao pagamen-
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to de gratificação de magistério relativa ao período
de 6 de Julho a 31 de dezembro de 1946, conforme
dispõe o 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 Antônio de Assis
Republicano, Professor Catedrático (E. N. M. – U.
B.), padrão M, do Quadro Permanente do Ministério
da Educação e Saúde.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Publicado no "Diário do Congresso Nacional"
de 4 de fevereiro de 1948.
PROPOSIÇÃO
Nº 35, de 1948
(Projeto nº 1.092, de 1947, da Câmara dos
Deputados)
Abre, ao Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, o crédito suplementar de Cr$ 68.100,00 à
verba destinada a atender à despesas decorrentes
de gratificações ao procurador e juizes do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Justiça e Negocios Interiores o
crédito suplementar de sessenta e oito mil e cem
cruzeiros (Cr$ 68 100,00 à verba 1 – Pessoal –
Consignação
ilegível
–
Vantagens
–
Subconsignação 14 – Gratificação de Representação
35 – Tribunais Eleitorais, de anexo número 18, da Lei
número 3, de de dezembro de 1946, que orça a
Receita e fixa a Despesa para o exercício de 1947, a
fim de atender a despesas de correntes de
gratificações ao Procurador e Juízes do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado da Paraíba.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Publicado no “Diário do Congresso Nacional”
de 4 de fevereiro de 1948.
São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres:
e)
f)
g)

PARECER
Nº 114, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
a Proposição número 3, de 1948.
Relator: Olavo Oliveira.
Com a mensagem nº 566. Sua Excelência o
Senhor Presidente da República dirigiu à Câmara dos
Deputados a exposição de motivos nº 1.507, de 27 de
outubro do ano passado, do Ministro de Estado dos
Negócios da Fazenda, acompanhada do respectivo
ante-projeto, justificando – necessidade de ser
aumentado o capital a Cia. Vale do Rio Doce S . A . de
mais Cr$ 350.000.00000, de ser aberto o crédito
especial de quantia idêntica, para a subscrição pelo
Tesouro
Nacional,
das
ações
ordinárias,
correspondentes a êsse aumento, e ser
dada a garantia do mesmo Tesouro ao empréstimo de
sete
milhões
e
quinhentos
mil
dólares
(U.S.$ 7.500.000,00) que aquela Companhia
pretende contrair no "Export-Import Bank of
Washington".
Daí resultou o projeto de lei número 1.053, de
1947, aprovado pela Câmara dos Deputados,
consubstanciando as aludidas medidas, o qual está
agora sujeito à apreciação do Senado.
Justificando as providências, compendiadas no
projeto, esclarece o item nº 9 da citada exposição de
motivos nº 1.507:
"Segundo os estudos feitos pela nova
diretoria
da
Companhia,
para
execução
das obras até final e normalização da
situação da mesma serão necessários os recursos
seguintes:
Cr$
a) Remodelação da Estrada de
Ferro....................................... 295.842.180,00
48.191.000,00
b) Departamento das Minas.......
Geral
da
c) Administração
Companhia em 3 anos............
32.000.000,00
3.966.820,00
d) Cais de Minério.......................
380.000.000,00

Dívidas da Companhia ..............................................
Empréstimo no Banco do Brasil.................................
Operações diversas ..................................................

50.000.000,00
50.000.000,00
10.000.000,00

380.000.000,00
110.000.000,00
490.000.000,00
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Para cobrir o seu montante recorre o Govêrno
às operações de crédito estabelecidas pelo projeto.
A Cia. Vale do Rio Doce S.A. tem
primordialmente a patriótica e transcendente
finalidade da exploração nacional do ferro de Itabira,
com a sua saída pelo porto de Vitória e em segundo
lugar o desenvolvimento industrial e agro-pecuário
da portentosa região do Rio Dôce.
Assunto rigorosamente financeiro, teve o
projeto origem na Câmara dos Deputados, o qual de
relevante interêsse público é de indiscutível
juridicidade e inteira conveniência, com a seguinte
emenda no ato 4º – "pelo prazo de 18 anos."
Sala das Comissões, em 22 de janeiro de
1948. – Attilio Vivacqua, presidente, com a ressalva
constante da ata. – Olavo Oliveira, Relator. –
Etelvino Lins. – Arthur Santos. – Ferreira de Souza. –
Filinto Müller. – Waldemar Pedrosa. – Lucio Meira.
PARECER
Nº 115, de 1948
Da Comissão de Viação e Obras Públicas,
sôbre a proposição número 3, de 1948.
Relator: Sr. Henrique de Novaes.
A Companhia Vale do Rio Doce, pelo
intermédio do Govêrno Federal, solicita o numerário
adicional necessário para terminar a longa tarefa que
lhe foi cometida, de desentranhar, para exportação, a
imensa riqueza mineral do sertões do rio Doce.
Desamparada de um planejamento preliminar
eficiente e conduzida, nos seus primeiros anos de
existência, mais ou menos sem método e sem
programa, não é de se admirar lhe terem sido
insuficientes os amplos recurso mobilizados, aqui e
no
estrangeiro,
para
seu
movimento,
e
conseqüentemente êsse novo recurso ao crédito
motivado pela inicial balburdia administrativa.
Vamos
dar
a
esta
Empresa
Cr$ 490.000.000,00 – dos quais Cr$ 110.000.000,00
já despendidos – e é de se esperar Ihe
sejam bastante êstes dinheiros para terminar
seu aparelhamento definitivo, em face de
se
lhe
haver
mudado
a
Diretoria,
há
dois anos passados, e, mais recente-mente, confiado
o departamento comercial e a vice-presidência,
a dois outros distintos profissionais, creden-

ciados por longos tirocínios na própria Companhia ou
alhures.
Mas o Senado Federal encontra-se numa
penosa situação, qual a de decidir sôbre assunto de
tamanha relevância no apagar apressado das luzes
de uma prorrogação legislativa, vale dizer, sem o
tempo precioso e bastante para estudo mais
profundo do problema.
De duas, uma – ou atendemos, de pronto e de
plano, como deseja a Cia. Vale do Rio Doce, á sua
solicitação, amparada, aliás, por elucidativa
mensagem presidencial; ou corremos o risco da
responsabilidade, talvez, do fracasso de negociações
já entaboladas, há longos meses, se desejarmos,
como de nosso direito, penetrar no estudo da
questão por maneira a decidir com prudência e com
energia.
A operação financeira, cuja garantia na parte
referente ao Import & Export. Bank, ora se pede ao
Govêrno Federal, está bem esclarecida na exposição
de motivos do Ministro interino da Fazenda, Sr. José
Vieira Machado – de 27 de novembro de 1947, em
seu item 12:
"Na forma das negociações havidas com o
Export-Import Bank, o novo empréstimo obedecerá
as seguintes condições gerais:
a) prazo de 18 anos;
b) juros de 3 1/2 (três e meio por cento ao
ano);
c) garantia do Tesouro Nacional".
Antes, apreciando o panorama econômico da
empresa, escreveu S. Excelência:
"O que se deve fazer, e para isso o Governo
játomou a necessárias providências, é, se aprovada,
como é de se esperar, a solução pelo
prosseguimento das obras, promover um rigoroso
controle da aplicação dos novos recursos a serem
fornecidos, para que com eles sejam terminadas
definitivamente as obras, pondo a Companhia em
condições de executar o seu programa, tal como foi
projetado".
Estamos de pleno acordo em que seja
aprovado, quanto antes, o projeto, concedendo os
favores constantes da mensagem presidencial, como
veio da Câmara dos Srs. Deputados.
Nada
impede,
porém,
que
assim
decidindo o Senado, tome, entretanto, a
iniciativa
de
providências
que
lhe
assegurem
o
pleno
conhecimento
da

– 200 –
matéria e lhe permitam, ao mesmo tempo, colaborar
com o Executivo na melhor maneira de conduzí-la a
bom têrmo.
Dessarte, independentemente da mencionada
aprovação, submetemos ao Senado a seguinte
indicação:
Propomos seja criada uma comissão
interparlamentar de três senadores e três deputados
para:
a) conhecer as "necessárias providências", já
tomadas pelo Govêrno para "promover um rigoroso
controle da aplicação dos novos recursos a serem
fornecidos" à C. V. R. D.;
b) verificar, tanto quanto possível, se com êles
se poderão terminar as obras projetadas;
c) e se com essas ficará "A Companhia em
condições de executar o seu programa, tal como foi
projetado";
d) sugerindo, outrossim, ao Govêrno, pelo
intermédio do Congresso, as medidas adicionais que
julgar necessárias para colimar os citados objetivos.
– Essa Comissão interparlamentar terá o
prazo improrrogável de três meses, a partir de 15 de
março próximo, para apresentar seu relatório, e a ela
deverão ser facilitados pela C. V. R. D., os meios de
bem desempenhar sua missão, inclusive exame de
documentos e desenhos, informações outras sôbre
seus serviços e os necessários transportes para
observá-los in loco.
Êste o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 29 de janeiro de
1948. – Henrique de Novaes, presidenet e relator. –
Euclydes Vieira. – Francisco Gallotti. – Ernesto
Dornelles.
PARECER
Nº 116, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição
nº 3, de 1948.
Relator – Sr. Santos Neves.
Após os brilhantes pareceres exarados pelas
doutas Comissões de Constituição e Justiça e
Viação e Obras Públicas do Senado Federal, é a
Comissão de Finanças chamada também a
manifestar sua opinião sobre o projeto de lei nº
1.053, de 1947 que autoriza o aumento do capital da
Companhia Vale do Rio Doce S. A., e dá outras
providências.
A
origem
dêsse
projeto
encontra-se
no
minucioso
relatório
apresentado

pela Companhia, em 15 de abril de 1946, ao
então
Ministro
da
Fazenda,
Dr.
Gastão
Vidigal. Nesse precioso documento, expõe-se,
com
clareza,
sinceridade
e
abundantes
detalhes elucidativos, a real situação econômicofinanceira da emprêsa. Faz-se o histórico
de sua organização, focalizam-se os estudos e
projetos
de
suas
importantes
obras
e
especificam-se
os
empreendimentos
e instalações que logrou ultimar, enumeram-se
os
recursos
financeiros
de
que
dispôs
e os resultados positivos de sua aplicação,
demonstra-se, enfim, o que foi feito e
divulga-se o que falta ainda a realizar.
Termina o relatório por salientar o interêsse
nacional
na
conclusão
total
das
obras
empreendidas pela Companhia, expondo, lealmente,
o
vulto
dos
recursos
necessários
para
colimar
tal
objetivo.
Posteriormente,
quase
um
ano
depois,
o
Exmo.
Sr.
Ministro
da
Fazenda,
em
declarações
feitas
à
Imprensa,
anunciava
o
"feliz
termino
das
negociações
com
o
Export-Import
Bank,
para
a
concessão
de um empréstimo de US$ 7.500.000,00
e
a
resolução
do
Govêrno
Brasileiro
de
fornecer
a
quantia
de
Cr$
240.000.000,00
à
Companhia
Vale
do Rio Doce para que esta termine a
execução do seu vasto plano, demonstrando
assim
a
patriótica
preocupação
do
E
xmo. Sr. Presidente Gen Eurico Gaspar
Dutra
em
solucionar,
objetivamente,
os
nossos
mais
importantes
problemas
econômicos".
O eminente Presidente da República,
no entanto, com sua reconhecida prudência e
reflexão preferiu determinar que o assunto
fôsse objeto de meticuloso estudo por parte de
vários órgãos técnicos, antes de assumir a
responsabilidade
de
sua
aprovação
final.
Assim designou uma Comissão, constituída
pelos Senhores Ministro da Agricultura, Ministro
da Viação, Chefe do Estado Maior Geral e
membros do Conselho de Segurança Nacional,
a fim de proceder a rigoroso exame da matéria.
E só depois disso ao ter em mãos o parecer
dêsse
ilegível,
inteiramente
favorável
às
pretensões da Companhia, é que deu instruções
ao Ministério da Fazenda, no sentido de ilegível
as ilegível necessárias concluindo por encaminhar
ao Congresso a mensagem número 56 de ilegível,
acompanhada do anteprojeto a que se refere a
proposição nº 3, de 1948 ora sob exame nesta
Comissão
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Tão bem esclarecido vinha o assunto, após
passar pelo crivo de largas pesquisas a demoradas
investigações, que a Câmara dos Senhores
Deputados resolveu adotar sem alteração, o projeto
governamental, encaminhando-o ao, Senado, sob o
nº 1.053, de 1947.
CONSTITUIÇÃO DA COMPANHIA DO RIO DOCE
S. A.
Remontam a 1908, em conseqüência das
investigações e estudos procedidos no Congresso de
metalurgistas, realizado em Estocolmo, as primeiras
revelações, de âmbito mundial, sôbre as inesgotável,
reservas de minério de ferro, existentes nas jazidas
do Município de Itabira, em Minas Gerais. Desde
então, grupos financeiros entraram em competição,
no afã de se pronunciarem dessa nossa opulenta
riqueza, a fim de mantê-la sob custódia e como
reserva futura a ser explorada quando se
extinguissem ou minguassem as suas fontes normais
de abastecimento. Um grupo mais feliz conseguiu,
por fim, adquirir, pela módica quantia de 500
contos de réis a valiosas jazidas do Cauê,
Conceição, Santana e Girão tendo sido mais
tarde organizada a célebre Companhia Itabira
Iron Ore, cujo contrato agitou a opinião pública
de ilegível Brasil, pelos veementes e apaixonados
debates
que
provocou.
Era
propósito
dessa emprêsa, a cuja frente se encontrava o
Sr. Perciv Farghuar, ultimar, já em 1920,
a construção do trecho restante da Estrada de
Ferro Vitória a Minas, com o objetivo de ligar Itabira
ao pôrto de Santa Cruz, no Espírito Santo,
aparelhando a Companhia para uma exportação de 3
a 5 milhões de toneladas de minério, anualmente.
Êsse ilegível chegou mesmo a ser aprovado pelo
Govêrno Federal que, entretanto mais tarde, sob o
clamor da opinião pública resolveu escindi-lo e
declarar a caducidade da concessão pelo Decreto nº
1.057, de 11 de agôsto de 1939.
Frustradas outras tímidas tentativas de
ilegível avante a ilegível comercial das posses ricas
jazidas de ferro só em 1942, já so o imperativo do
vital interêsse das Nações Unidas em ilegível as
suas indústrias bélicas, foi o assunto encaminhado
a uma solução prática e definitiva mercê do
chama “Acôrdo de Washington". Por êsse acôrdo,

comprometeu-se o Govêrno Brasileiro, a encaminhar
a Estrada de Ferro Vitória a Minas; organizar nova
emprêsa para dirigí-la restaurá-la completamente,
levando os seus filhos até às minas de Itabira;
ampliar as instalações do Pôrto de Vitória; e
aparelhar, enfim, a Companhia para permitir uma
exportação mínima de 1.500.000 toneladas de
minério, atualmente. E tal era o interêsse da
Inglaterra e dos Estados Unidos na concretização
imediata dessa grandiosa emprêsa, que, tangidos
pela desesperada fome de ferro, decorrente do
conflito mundial, concordaram em oferecer ao Brasil
condições excepcionais para o acôrdo. Assim,
enquanto a Inglaterra assumia o compromisso de
adquirir e transferir ao Govêrno Brasileiro, livres e
desembaraçadas, as jazidas de ferro de Itabira, até
então pertencentes a acionistas ingleses da Bristsh
Itabira. Cº, os Estados Unidos se obrigavam a abrir o
crédito de US$ 14.000.000,00, por intermédio do
Export and Import Banis, destinado à compra de todo
o material necessário, empréstimo êsse com a
cláusula "suigeneris" de ser liquidável à razão de
15% sôbre o valor de venda da toneIada de minério,
à proporção que fôsse embarcada...
Cumprindo exemplarmente a sua parte, o
Govêrno Brasileiro, pelo Decreto-lei nº 4.352, de 1º
de junho de 1942, encampou a Estrada de Ferro
Vitória a Minas, e tomando posse das jazidas de
Itabira, que lhe tinham sido devolvidas gratuitamente
pelo Govêrno Britânico, autorizou a constituição da
Companhia Vale do Rio Doce S. A. com o capital
inicial de Cr$ 200.000.000,00.
OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA
Subscrito e realizado o capital inicial da
emprêsa, dentro em pouco se verificava ser êle
insuficiente
para
atender
ao
vulto
dos
empreendimentos a realizar. E a 20 de junho de
1944, pelo Decreto-Iei nº 6.605, era a Companhia a
autorizada Cr$ 100.000.000,00 além de obter
permissão para lançar um empréstimo por
debêntures do valor de Cr$ 300.000.000,00 em três
parcelas anuais de Cr$ 100.000.000,00, a juros de
7% ao ano. Recentemente conseguiu a Companhia
outro empréstimo de Cr$ 50.000.000.00 com a
garantia da taxa de renovação patrimonial – 10%
sôbre as tarifas.
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Ascendem, portanto, a ................................
FINANrnCIANCIA=TMENTOO
Cr$ 650.000.000,00 os recursos financeiros obtidos
pela Companhia, até agora, excluídos os créditos
Para fazer face às despesas acima é que
conseguidos em dólares que assim se expressam:
julgou o Govêrno de toda a conveniência, em vista
de ser de "impori-dosa ne_cces:sidarde. o
US$
prosseguimento das obras até final execução do
Empréstimo inicial do do Export
programa", além de autorizar o aumento do capital
Bank..............................................
14.000.000,00 da Companhi a, garantir também o novo
2º empréstimo, em março de
empréstimo de ..............................
1945, do mesmo Banco................
5.000.000,00 II............US$ 7.500.,000,00, a ser contraído ainda
19.000.000,00 no Export and Import Bank me-diante as seguintes
condições:
a)
q
prazo de 18 a:nos;
b)
juros de 3,5% aa;
US$ Empréstimo Inicial do
c)
do Export Bank 14.000.000,00
garantia co Tesouro Nacional
2.° empréstimo, em
Condições_ essas bastante razoáveis para o
março de 1945, do
mercado atual do dinheiro.
mesmo Banco 5.000.000,00
Assim os recursos necessários ao nane
amiafinanciamennto das novas obras Gerão
19.000.000.00,
cobertos pelo seguinte modo:
que ao câmbio de Cr$ 20,00 correspondem a Cr$
380.000.000,00. Destarte a soma global de
Cr$
numerário utilizado pela C. V. R. D. já atinge a Cr$ a)
Novo
aumento
de 350.000.000,00
1.030.000.000,00.
capital.....
b)
Produto do empréstimo,
NOVO AUMENTO DE CAPITAL
valor
140.000.000,00
aproximado.................
Pelos elementos extraídos dos balanços da
490.000.000,00
Companhia, verifica-se que o seu Ativo Imobilizado
Cr$
sofreu as seguintes variações:
a)novo
aumento
de
capital
350.090.000,90
Cr$
b)produto do empréstimo, valor aproximado
1943..........................................
153.841.865,20
140.000,000,Q0
1944..........................................
555.934.689,50
1945..........................................
769.903.658,00
40.000.000.00 CONrSIssDERAÇÕES
1946..........................................
875.704.413,60
FINAmnançõzISs ramas
1947 – 1º semestre...................
918.899.254,60
Cr$
Nasceu a Cominpanhi a VPaile do Rio Doce
1943
153.841.865,20
S.A., como se pode verificar pelo lige.iro histórico
1944
555.934.689,50
esboçado linhas atrás, sob os melhores vatic'íinios
1945 ..............769.903.658,00
de uman pronto e risonho desenvolvimento.
1946 ..............875.704.413,60
Resultara de um acoôrdo internacional, operado em
1947 — 1.° semestre .. 918.899.254,60
meomento dramático para os= próprios desti nos
Por outro lado consta da minuciosa exposição da civilização o que, só por si, conferia aos seus
de motivos do honrado ex-Ministro Interino da primitivoes administradoras o supremo priInvilégilo
Fazenda, Doutor José Vieira Machado, que as e as graves responsabilidades de legiítimo.
aplicações já feitas pela emprêsa, segundo dados colaboradores do "eps'fôrço de guerra" do Brasil,
que lhe forneceu, ascendem ao vultoso total de em
pról
da
vitórïaia
.........................................................das Nações Unidas. Era a Companhia Vale do
...........................Cr$ 1.034.076.722,35.
Rio Doces, naquele instante, verdadeiro símbolo
Justifica-se, assim, plenamente, a autorização dsie cooperação Iinternacional. e poderia ter sido
concedida pelo projeto à Companhia Vale do Rio mesmo fator decisivo na luta para salvaguarda dos
Doce S. A. seu capital de: Crl$ 300.000.000.00 para mais nobres e sagradao ideais) democráticos.
Cr$ 650.000.000,00.
Compreende-se pais, o innterêsse público
despertado pelea primeira subscrição de seu
PLANO DE OBRAS NOVAS
capital., no montante de ...............
.................Cr$ 200 0009 .000,00. dos quais .............
As necessidades julgadas Iinadiáveis pela
Cr$ 57 181.900.00 ocu sejam céêrcea de
Companhia, a fim de levar avante a execução do 30%, foram prontamente cobertos pelas e.cocnomi
plano de obra levantado., assim se discriminam:
a—s oo deo particulares. Já na seguiria
chamrnadas
quando dois fianos após, se proceda ao aumento
Cr$
a) Remodelação da E. Ferro........ 295.842,180,00 deé ..............
Cr$ 100 000.000,00 o que se notou
b) Departamento das |Minas........ 48.191.000,00
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nas subscreveu 13% daquela importânica. E' que,
defraudando as esperanças de milhões de brasileiros
e deixando de corresponder aos compromissos
solenemente firmados no "Acôrdo de Washington",
não conseguira a Companhia, por circunstâncias
lamentável que não vem a pêlo agora recordar,
manter incólume o seu crédito e aparelhar-se,
convenientemente, de modo a permitir a exportação
prevista de 1.500.000 toneladas de minério de ferro.
Longe disso ficamos sempre muita aquem dessa
estimativa, sendo fácil verificar, pelo quadro estatístico
abaixo, que, em seis anos, apenas logramos exportar
cêrca da têrça parte do que nos propunhamos a
efetuar.
EXPORTAÇÃO DE MINÉRIOS
1942
1943
1944
1945
1946
1947

................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
Total.............................

Toneladas
34.849
62.079
124.550
100.000
40.328
200.000
561.806

Convém ainda ressaltar que essa exportação
mínima sempre se fez com perda de substância,
constituindo-se em ônus para a Companhia de vez
que a venda de minério era deficitária. De fato, o
preço estabelecido pelo contrato firmado com o
Govêrno da Inglaterra, por intermédio da British Iron
Management Ltd.. em 1943, era de Cr$ 100 00 por
tonelada F. O. B. pôrto de Vitória. E, segundo os
dados divulgados pelo relatório da Companhia, o
custo real da tonelada de minério exportada, assim se
define:
Custo da extração nas minas...
Frete na Vitória a Minas...........
Taxas pontuárias e despesas
de embarque.............................
Preço de venda.........................
Déficit........................................

Cr$
44,42
51,63
8,47

Cr$

104,52
100,00
4,52

E
nem
poderia
ser
de
outro
modo
ao
considerarmos
que,
por
falta
de aparelhamento mecânico eficiente, o minério
era extraído das minas por processos rudimentares.
transportado em caminhões a fim de ser
britado
manualmente,
e
depois
conduzido
os depósitos junto à linha férrea. Por ou-

tro lado, as precárias condições de tráfego da
estrada concorriam para o encarecimento da ton-km.
O que se impunha, evidentemente desde o inicio, era
conseguir a administração, por todos os meios, dotar
as minas de instalações mecânicas apropriadas, de
modo a reduzir-lhe o custo de extração e aumentarlhe o rendimento, melhoram urgentemente, a
situação da ferrovia, e, após garantir um lucro
razoável na venda do minério, exportar o máximo
isso, infelizmente, não foi feito no devido tempo, ou
não se pôde fazer. como convinha.
Mas só devemos olhar o passado para dêle
recolher ensinamentos e experiências para os novos
cometimentos futuros. Pelos cálculos da Companhia,
verifica-se que os trabalhos já realizados e as
inversões
sugeridas
mediante
os
recursos
financeiros propostos no projeto, permitirão reduzir o
custo do minério a Cr$ 49,92 por tonelada, conforme
os dados seguintes:
Extração...........................................
Fretes...............................................
Despesas embarque.......................

Cr$
17,45
24,00
8,47
49,92

Depreende-se dêsses números que a
Companhia, futuramente, poderá alcançar um lucro
de Cr$ 50,08 por tonelada de minério exportada, se
considerarmos a mesma base de preços de venda
vigente no passado, ou seja Cr$ 100,00 ou
aproximadamente US$ 4,80 a tonelada.
Nessa hipótese, para uma exportação anual
de 1.500.000 toneladas, salvo ainda a atingir
mediante as novas inversões, o lucro da Companhia,
sòmente em relação à venda de minério, seria de,
aproximadamente, Cr$ ... 60.000.000,00 ao ano.
E só, êsse argumento sob o aspecto
pròpriamente financeiro, justificaria, plenamente, a
aprovação do projeto, em estudo.
CONCLUSÃO
O Vale do Rio Dôce é um tesouro ainda em
potencial na economia do Brasil. A experiência que
fizemos, de promover a sua recuperação e aproveitálo para carrear a inesgotável opulência das riquezas
mineiras, constitui mesmo pálido esfôrço para
despertar as energias telúricas daquela prodigiosa
região.
E qualquer esfôrço maior que pratique a Nação,
embora com sacrifício das possibilidades atuais,
repercutirá no futuro, e será abençoado pelas ge-
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rações de porvir, porque concorrerá, grandemente, para
o bem estar e para a almejada independência
econômica da nossa Pátria.
Somos, assim, de parecer que merece aprovado
o projeto de lei governamental, contido na proposição nº
3, de 1948, sem qualquer alteração, para que não se
demorem, ainda mais, os benefícios que certamente
dêle advirão ao já retardado fastígio econômico do
magestoso e opulento Vale do Rio Dóce.
Sala das Comissões, em 2 de fevereiro de 1948.
– Ivo D' Aquino, presidente. – Santos Neves, relator. –
Alvaro Adolpho, – Alfredo Neves. – Salgado Filho. –
Apolonio Sales. – José Americo. – Ismar de Góes. –
Ferreira de Souza, com restrições.

missão, na sua primitiva forma sem os requisitos
regimentais do projeto autônomo.
Parece-me,
data
vênia,
que
mesmo
determinando o destaque da emenda, é necessária a
apresentação de projeto, para seu encaminhamento
e posterior aprovação.
Pelo expôsto – nada há opinar na espécie, de
meritis.
Sala das Comissões, em 29 de janeiro de
I948. – Attilio Vivacqua presidente. – Arthur Santos,
relator. – Etelvino Lins. – Ferreira de Souza. – Filinto
Müller. – Waldemar Pedrosa.

PARECER

Nº 119, de 1948

Nº 117, de 1948

Da Comissão de Finanças, sôbre a Proposição
nº 291, de 1947.
Relator – Sr. Arthur Santos
Pela mensagem nº 278, de 17 de junho
passado, Sua Excelência o Senhor Presidente da
República dirigiu-se ao Congresso Nacional,
solicitando a elaboração de lei que autorizasse o
Poder Executivo a subordinar o comércio brasileiro
com o exterior ao regimen de licença prévia.
A Câmara dos Deputados, examinando-o
pelas suas comissões, opinou favorávelmente ao
ante-projeto, em que o Executivo consubstanciara as
medidas
pleiteadas,
embora
introduzindo
modificações.
O ante-projeto do Executivo era vasado nos
seguintes termos:
Dispõe sôbre o contrôIe de emergência do
comércio exterior brasileiro.
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a
subordinar ao regime de licença prévia o intercâmbio
de importação e exportação com o exterior.
Art. 2º – Esta lei vigorará por um ano, podendo
ser prorrogada por igual prazo, por decreto do
Executivo.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
contrário".
A Câmara dos Deputados alterou-o dandolhes a seguinte forma;
"Dispõe sôbre o contrôle de emergência do
comércio de importação e exportação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
subordinar ao regime de licença prévia o intercâmbio de

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
projeto nº 44, de 1947.
Relator: Sr. Arthur Santos.
Preliminamente – Ainda que esta Comissão
houvesse decidido, quando da discussão do projeto 63
de 1947, que a presente emenda fôsse destacada para
constituir projeto em separado, entendo necessária a
apresentação do projeto respectivo, com os requisitos
regimentados, inclusive a sua justificação, situação que,
data vênia, não ocorre na espécie, De meritis. – O
assunto da emenda consta do projeto nº 1 de 1948, de
autoria do nobre Senador Joaquim Pires, relatado nesta
Comissão pelo nosso ilustre colega Sr. Senador Filinto
Muller.
Sala das Comissões, em 29 de janeiro de 1948. –
Atilio Vivaqua, presidente. – Arthur Santos, relator. –
Waldemar Pedrosa. – Etelvino Lins. – Filinto Muller. –
Vergniaud Wanderley.
PARECER
Nº 118 – de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
Projeto nº 45, de 1917.
Relator – Sr. Arthur Santos.
A emenda ao projeto-lei nº 169-A de 1947, de
resto já convertido em lei, e de autoria do nobre Senador
Sr. Augusto Meira, foi, por decisão desta Comissão
destacada para constituir projeto em separado.
Entretanto a referida emenda volta agora à Co-
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importação e exportação com o exterior, excluída,
dessa autorização, a importação de gêneros
alimentícios doe primeira necessidade, a de
cimento e produtos farmacêuticos.
Art. 2º O Poder Executivo, regulamentará
esta lei, dentro do prazo de trinta dias, e
discriminará, em ordem de prioridade, quais os
produtos submetidos ao contrôle, fixando normas
para concessão das necessárias licenças, com
antecipada
publicidade
das
que
forem
outorgadas.
Parágrafo único – Qualquer alteração na
lista de produtos submetidos a contrôle eu nos
requisitos para a concessão das licenças, será
feita por ato do Poder Executivo.
Art. 3º As restrições à exportação dos
produtos nacionais, limitar-se-ão à quantidade
consumida ou industrializada no país durante o
ano anterior, acrescida de 7%.
Parágrafo único – O Poder Executivo
expedirá instruções para efetividade do disposto
neste artigo, e para que se guarde igualdade nas
reservas e distribuição nos produtos e paridade
entre os prêços obtidos nos principais mercados
externos e internos, deduzidas tôdas as
despesas.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário; esta lei vigorará da data de sua
publicação, até 30 de junho de 1949.
No Senado opinaram a Comissão de
Constituição e Justiça e a de Agricultura,
Indústria e Comércio.
Na Comissão de Justiça foi amplamente
debatido o aspecto constitucional, que mereceu
parecer favorável do ilustre relator, acompanhado
pelos de mais membros presentes.
A
mensagem
presidencial
propôs
determinada solução para um problema, que
todos os países estão sendo chamados a
enfrentar, no mundo de após guerra.
O comércio exterior mundial apresenta
características de uma academia profundamente
perturbada. Embora as nações saíssem da guerra
precisando de tudo – alimentação, reequipamento
industrial e transporte – não há divisas para
comprar sequer o urgente e o essencial.
Os
Estados
Unidos
atenderam
as primeiras necessidades, exgotando os

saldos de divisas da maioria dos compradores.
Atenderam depois por meio de créditos e empréstimos.
Mas, continuou a escassez de divisas livres e veto,
afinal, o plano Marshall.
O Brasil não podia deixar de sofre sua parte nas
dificuldades do mundo.
Durante a guerra importou pouco e exportou tudo
que lhe foi possível destinar às nações aliadas, Com
razoável saldo na balança comercial, chegamos a
acumular apreciável volume de divisas.
Os saldos disposíveis no exterior, até carta altura,
estiveram controladas como controlada estava a
importação.
As medidas de contrôle foram suspensas em fins
de 1945. Torne -se fácil importar à medida que a
exportacão passou a ser desencorajada.
Em maio de 1946, porém, foi restabelecido, por
portaria ministerial, o contrôle sôbre a importação de
máquinas usadas.
Em março de 1947 foi extendida a providência da
licença prévia a uma série de produtos.
Nessa altura, porém, as disponibilidades em
moeda arbitrável pràticamente não mais existiam, tanto
que em junho o governo, através da Superintendência
da Moeda e do Crédito (Inscrição 25) estabeleceu:
a) para os estabelecimentos autorizados a operar
em câmbio, a obrigatoriedade de vender ao Banco do
Brasil 30% de suas compras diárias de moeda arbitrável;
b) para o Banco do Brasil a aplicação, depois de
atendidos os compromissos do Govêrno, das
disponibilidades diárias de moeda arbitrável segundo a
seguinte escala de prioridades:
1 – Importação de artigos essenciais e de
interêsse nacional;
2 – remessa de "royalties", juros, lucros e retôrno
de capitais, nas condições estipuladas nos artigos 6º e
8º, do Decreto-lei nº 9.025 de 27 de fevereiro o de 1946.
3 – despesas de manutenção, viagem e produto
de venda de passagens;
4 – mercadorias não compreendidas na primeira
categoria;
5 – auxílios, donativos e remessas para outros
fins, e os excessos sôbre as percentagens fixadas no
Decreto-lei nº 9.025, para juros e retôrno de capitais
invertidos no País.
c) para todos os estabelecimentos autorizados a
operar em câmbio, a observância dessa escala de
prioridades na aplicação dos 70% restantes das suas
compras de capitais invertidos no País.
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Para a aplicação, tanto das disponibilidades do
Banco do Brasil, depois de atendidos os
compromissos do Govêrno, como dos 70% restantes
das compras diárias de moeda arbitrável, foram
fixadas porcentagens, primeiramente de 50%, 20%,
20% e 10% respectivamente para as alíneas de 1 a 4,
e posteriormente de 70, 10, 10 e 10%.
Foi e é assegurada, assim, do total das
compras diárias de moeda arbitrável, porcentagem
destinada à cobertura das importações que se
consideram não essenciais. Vale dizer que a sua
cobertura cambial, embora em tempo mais longo do
que a das consideradas essenciais, não deixa de
estar garantida.
Recentemente, novas providências foram
tomadas para obrigar a venda ao Banco do Brasil de
maior porcentagem das compras de moeda arbitrável
dos Bancos autorizados a operar em câmbio.
Esta providência, reveladora da escassês de
divisas, fortalece a conveniência de uma legislação
que de ao Executivo possibilidades de evitar a
aplicação de nossos saldos na compra do que não é
necessário ou indispensável ao País.
E' o que pretende o Sr. Ministro da Fazenda,
através da lei solicitada ao Legislativo.
Se o Senado aprovar a proposição da
Câmara dos Deputados dará ao Governo o contrôle
do comércio com o exterior por meio de lei,
derrogando o sistema de contrôle por meio de
portarias.
O projeto de lei destina-se principalmente à
importação, embora a exportação também fique
subordinada a seus têrmos. Quanto a esta, é de
esperar-se que o contrôle que o Executivo pleiteia,
seja exercido, por igual, nos têrmos mais
convenientes aos interêsses nacionais.
O Brasil precisa exportar para manter o
desenvolver suas atividades produtoras e ter com que
comprar não só os bens de consumo que não produz,
mas também as máquinas e equipamentos
imprescindíveis ao aperfeiçoamento e expansão de
suas indústrias, ao reaparelhamento de suas
ferrovias, portos, etc. e ao prosseguimento das
construções e serviços de utilidade pública.
Uma política de estímulo à produção,
principalmente dos artigos que faltam ao Brasil e ao
mundo, deve ser promovida. Para aumento da produ-

cão agrícola e industrial muito há que fazer. A hora é
oportuna para os planejamentos. A base parlamentar
do Govêrno assegura sucesso rápido aos planos de
interêsse nacional.
Que o Brasil produza e exporte muito é o que
devemos desejar. Satisfazer as necessidades internas
e exportar as sobras deve ser o programa.
Não ha negar a necessidade de uma política
econômica externa, como base indispensável à
prosperidade da economia nacional. O entrosamento
de serviços e órgãos que se destinam a defender e
promover nosso comércio com o estrangeiro é uma
necessidade.
Esses serviços e órgãos podem e devem dar
ao Brasil mais do que têm dado.
A proposição da Câmara não é certamente
perfeita, mas o ante-projeto do Executivo era
demasiado sintético.
A Câmara teve a preocupação de restringir os
limites da intervenção governamental. Fê-lo no
tocante a importação, excluindo do controle os
generos alimentícios de primeira necessidade, o
cimento e os produtos farmacêuticos Os ilustres
Autores das modificações não Ievaram em conta que
o projeto visa principalmente obter divisas para
importar o essencial: trigo, petróleo, carvão,
medicamentos, produtos químicos, cimento e tudo
que o País não possa dispensar no seu trabalho e no
seu desenvolvimento.
Forçoso é reconhecer que não há ambiente de
simpatia entre nós, como em todos os países para
soluções de contrôle por parte do Govêrno. Temem–
se complicações de ordem burocrática.
Mas diante de dificuldades que o Govêrno
confessa no documento que acompanha a exposição
de motivos de Sr. Ministro da Fazenda, diante da falta
absoluta de divisas arbitráveis, não há como resolver
a situação cambial senão através das medidas
restritivas adotadas na proposição da Câmara dos
Deputados.
A proposição poderia ser mais completa,
tècnicamente poderia ser melhor organizada, mas,
convertida em lei, ela produzirá os mesmos efeitos
que uma lei volumosa e detalhada.
Consciente de que a liberdade de comércio é o
regime ideal, mas reconhecendo a necessidade das
providências solicitadas pelo Executivo, dou e meu
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parecer favorável à proposição da Câmara dos
Deputados.
Sala das Comissões, em 2 de fevereiro de
1948. – Ivo d'Aquino, presidente. – Durval Cruz,
relator. – Ferreira de Souza – Andrade Ramos, com
restrições e as emendas que retirei atendendo ao
apêlo da Comissão – Alfredo Neves – Apolonio Sales.
– José Américo – Alvaro Adalpho – Ismar de Góes,
com restruções. A aprovação do projeto é um mal,
mas a sua rejeição ou a apresentação de emendas na
presente emergência, será um mal maior – Salgado
Filho, vencido. Votei contra a proposição pelos
motivos expostos verbalmente na discussão.
PARECER
Nº 120 de 1948

1947.

Da Comissão de Redação de Leis.
Relator – Ribeiro Gonçalves.
Relação final da proposição número 315, de

guarda-marinha e aspirante da Escola Naval
correspondentes,
respectivamente,
aos
de
aspirante e oficial e Cadete da Escola de
Aeronáutica.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, mas os seus efeitos retroagirão a 9
de março de 1942.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura
do expediente.
Não há oradores inscritos.
O SR. ERNESTO DORNELLES (*): – Sr.
Presidente, pedi a palavra para trazer ao
conhecimento do Senado telegrama que me foi
dirigido pelo digno Presidente do Tribunal Eleitoral
do Rio Grande do Sul, referente a um projeto que
dá estruturação às secretarias dos tribunais
regionais do País.
Oriundo da Câmara dos Deputados, êsse
projeto, nesta Casa, com parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, foi encaminhado à Comissão
de Finanças. Sendo evidente a necessidade de dar
organização definitiva aos tribunais regionais, com
pessoal próprio e não requisitado de outras
repartições, faço-me éco dêsse apelo.
Passo a ler o telegrama, pedindo que o
Senado o leve na devida consideração:
"Rego os bons ofícios de V. Ex.ª no sentido
de ser aprovada na atual convocação extraordinária
do Senado o projeto relativo aos quadros das
secretarias dos tribunais eleitorais. É mistér pronta
solução para o caso, em virtude de insistentes
pedidos das repartições públicas, reclamando o
retorno de seus funcionários que se acham servindo
atualmente na Secretaria dêste Tribunal. Atenciosas
saudações. Erasto Corrêa – Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul".
Era o que eu desejava dizer. (Muito bem) .
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Alfredo Neves.
Victorino Freire
Alfredo Nasser.
Walter Franco.
Durval Cruz.

A Comissão fez no projeto número 883–B de
1947 algumas modificações de forma, dando-lhe
assim outra redação que é a que submeto ao Se
nado.
Os arts. 2º e 4º, relativos à época da vigência
da lei foram fundidos, desaparecendo o primeiro dos
dois.
Sala da Comissão da Redação de Leis, em 2
de fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso, presidente.
– Ribeiro Gonçalves, relator. – Waldemar Pedrosa. –
Cícero de Vasconcelos.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º São extensivos aos alunos matriculados
nos diversos cursos e anos da Escola Naval as
regalias, direitos e vantagens assegurados, para o
caso de reforma aos cadetes da Escola de
Aeronáutica, quando tornados incapazes, para o
serviço militar, por motivo de desastre, acidente em
serviço de manutenção da ordem pública, moléstia daí
proveniente, ou quando declarados inválidos em
virtude da tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia malígna, cegueira, Iepra e paralisia. (Arts.
251 a 252, do Decreto-lei nº 4.102, de 9 de março de
1947) .
Art.
2º
Na
aplicação
do
artigo __________________
ancreto-lei nº 4.162, de 9 de março de (*) Não foi revisto pelo orador.
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Apolônio Sales
Góes Monteiro
Ismar de Góes
Vespasino Martins (9)
Deixam de comparecer os Srs. Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Alvaro Adolpho.
Augusto Meira.
Clodomir Cardoso.
José Noiva.
Mathias Olympio.
Fernando Tavora.
Georgino Avelino.
Novaes Filho.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pinto Aleixo.
Pereira Pinto.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Marcondes Filho.
Roberto Simonsen.
Pedro Ludovico.
Filinto Müller.
João Villasbôas.
Flavio Guimarães.
Roberto Glasser (23)
O SR. PRESIDENTE: – Devo comunicar aos Srs
Senadores que esteve no gabinete da Presidência
desta Casa o Sr. Deputado Acúrcio Torres, a fim de
agradecer ao Senado as manifestações de que foi alvo
na sessão de ontem.
Continua a hora do expediente. (Pausa).
Não havendo mais quem peça a palavra, passase à
ORDEM DO DIA

deram parecer contrário a esta emenda.
O SR. ALFREDO NEVES (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, na
sessão de ontem, tive oportunidade de esclarecer
os meus nobres colegas sobre a finalidade da
emenda nº 43, ora em votação.
O art. 125 do Regimento e restrito quanto
às homenagens de pesar a vultos proeminentes
da ciência e da cultura do nosso país. Pretendo
que, desaparecendo notável figura da ciência,
da arte, da política ou mesmo da administração
do Brasil, embora não ocupando cargo elevado,
mas tendo realmente prestado à causa pública
serviços
inestimáveis,
o
Senado
possa,
coletivamente,
prestar-lhe
a
derradeira
homenagem.
Vemo-nos frequentemente em dificuldade,
quando nos sentimos levados a solicitar
homenagens que estão na consciência de todo o
Senado. Limitamo-nos, por isso, a exaltar as
qualidades que exornam a pessoa desaparecida.
Desejaria Sr. Presidente, que se tornasse mais
ampla essa faculdade. Para tanto bastaria
restabelecer as condições anteriores, isto é,
aquelas que vigoraram desde a Constituição de
1891 até a de 1930.
Eu mesmo, quando jornalista, fui, por mais de
20 anos, cronista parlamentar nesta e na outra
Casa
do
Congresso.
Nessas
funções,
constantemente estava em contato com vultos da
política nacional, e jamais vi requerido um voto de
pesar em homenagem a quem realmente não o
merecesse; nunca um senador ou deputado,
transgredindo as boas normas, deixou consignada
nos anais do Congresso homenagem a quem não
tivesse realmente prestado serviço inestimável ao
País.
Não tenho receio de que, amanhã, um
senador peça voto de pesar pelo desaparecimento
de figura secundaria da ciência, das artes, da
administração ou da política, porque confio no
critério dos meus nobres colegas.
É o motivo da emenda que restabelece a
praxe desta Casa do Congresso.
Renovando, Sr. Presidente, nesta hora, os
meus argumentos da sessão passada, espero que
o Senado, apesar dos dois pareceres contrários,
aprove a emenda que tive a honra de subscrever.
(Muito bem).

Continuação da votação, em discussão única, do
projeto de Resolução nº 7, de 1947, que reforma o
Regimento Interno do Senado. (Com pareceres ns. 413
e 414, de 1947, e nº 77, de 1948, das Comissões
Diretora e Especial de Revisão do Regimento Interno).
Vai ser submetida à votação a emenda nº 43,
assinada pelo Senador Alfredo Neves e assim redigida:
"Art. 125, parágrafo único.
Acrescentem-se depois das palavras "do Distrito
Federal" as seguintes: – "ou aquelas personagens cuja
atuação social, científica ou mesmo profissional tenha
exercido larga projeção no ambiente coletivo nacional". __________________
As
Comissões
Diretora
e
Especial (*) Não foi revisto pelo orador.
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O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, não fôra a
minha responsabilidade direta no estabelecimento da
norma atualmente vigente e refletida no projeto
adotado pelas duas Comissões, e não ocuparia a
atenção do Senado neste instante.
Determina o Regimento atual e prescreve ,o
projeto não ser lícito ao Senado tributar,
coletivamente, como órgão do Poder Legislativo,
manifestações de pesar, senão em casos muitos
especiais, referentes ao desaparecimento de figuras
intimamente ligadas, no presente ou no passado, à
vida política do País.
Com esse dispositivo, tão bem praticado entre
nós e o qual, até agora, jamais despertou a menor
reclamação no seio desta Casa, evitou-se o
artificialismo de certas manifestações de pesar,
prestadas, sob um ponto de vista subjetivo, pelos
seus próprios autores e aceitas pelos demais, dada a
natural tolerância dos companheiros, diante do fato
"morte", sem que cada um se responsabilise muito
direntamente pelo seu voto, calcando-o em
conhecimentos seguros a respeito do homenageado.
Todos sabemos, Sr. Presidente, que os órgãos
legislativos, sobretudo nesta fase de evidente
demagogia, se excedem em medidas dessa ordem e
nem sempre se pode impôr um critério justo, perfeito,
ao julgar do merecimento de cada um. Trata-se,
como disse, de um lado, de questão subjetiva,
pertinente a quem propõe e, de outro lado, de mera
tolerância, atenção, sentimentalismo e afetividade
dos que votam.
A manifestação de pesar por parte de um
componente do poder público deve ser, realmente,
excepcional,
Se é verdade que normas como a proposta
podem impedir um voto de saudade do Senado a
uma grande figura do mundo ciêntifico, literário ou
artístico, também, é certo que a limitação regimental
impede o alargamento desse voto a pessoas que
não estejam, rigorosamente, em condições de
recebe-lo.
E êsse alargamento, Sr. Presidente,
não importa apenas numa espécie de barateamento
das homenagens, por parte de um órgão de
soberania, mas torna também significativas, pràtica__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

mente ineficazes, outras manifestações a vultos de
inegável valor, por que os coloca na mesma
situação.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Com muito
prazer.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Aliás, os
dispositivos
atuais
não
impedem
essas
manifestações do Senado. Tal seja a altitude moral
ou cívica do homenageado, pela demonstração
coletiva do Senado, verifica-se que êste se
manifestou favoràvelmente à homenagem; ao passo
que, como diz V. Ex.ª, permitindo-se a amplitude da
emenda, pode haver êsse constrangimento de se
votar contra uma homenagem requerida para um
morto. Se o Senado vota favoràvelmente à
manifestação, então desnatura-se a verdadeira
significação do voto.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Diz muito
bem o nobre aparteante, meu nobre amigo,
correligionário querido e probo, Senador Arthur
Santos, que a regra atualmente vigente – e que se
quer continuar – não impede as manifestações
relativas a grandes personalidades, desaparecidas
neste ou naquele momento.
E não cerceia, Sr. Presidente, porque a praxe
entre nós adotada consagrou a forma dessas
homenagens, pois, no espaço de tempo
compreendido entre outubro de 1946 e o dia de hoje,
sempre que desaparece uma figura pinacular,
eminente, o povo brasileiro manifesta coletivamente
o seu pesar, pela voz dos seus representantes nesta
Casa.
Nunca o Senado se furtou, sob qualquer
aspecto formal ou diferente, a tomar essa atitude.
Têm usado da palavra os líderes de partidos, bem
como os representantes de diversas bancadas,
expressando a sua maneira de sentir e traduzindo,
de forma precisa e sincera, o pensamento de todos
os membros desta Casa.
O que se pretende evitar é que a Câmara Alta,
como órgão de soberania, esteja a baratear e a votar
manifestações de pesar pelo passamento de figuras
que, embora respeitáveis e admiráveis para cada um
de nós, não estão íntima e necessàriamente ligadas
à própria vida política do País.
Se
me
posso
gabar
de
alguma
coisa, Sr. Presidente, no tocante ao Re-
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gimento em vigor, é ter colaborado neste dispositivo, o
qual, aliado ao sugerido pelo nobre Senador Ivo d'
Aquino, relativo à votação de moções de alegria e
satisfação por determinados acontecimentos, manteve
o Senado uma alta posição, não o pondo em
evidência,
como
órgão
coletivo,
a
votar
constantemente moções de pesar.
Nada, porém, com isso sofreu a exteriorização
dos sentimentos de qualquer um de nós. Quantas
vêzes os meus colegas, e eu mesmo, manifestamos,
da tribuna, o nosso pesar e o dos nossos
companheiros de bancada, pelo falecimento de uma
pessoa querida ou de um vulto de projeção nacional?
E – por que não dize-lo? – a tolerância
regimental da Mesa jamais impediu, em momentos
excepcionais, a livre manifestação da própria Casa.
Um Osvaldo Cruz, por exemplo, como outra
figura qualquer, não seria distinguido com a
homenagem do Senado? Seria, Sr. Presidente. Teria
a manifestação de todos os senhores senadores,
muito mais significativa do que um simples voto de
pesar.
Quem impede que tal suceda? Quem deixa de
compreender que o desaparecimento de um vulto
pinacular pode significar não apenas o passamento de
um homem, mas um grande acontecimento com
reflexo na vida nacional, capaz de despertar
profundas emoções no povo brasileiro em virtude da
sua projeção política?
Não há razão para a tentativa do ilustre
Senador Alfredo Neves. Reconheço os magníficos
intuitos de Sua Excelência e sei que jamais formularia
um pedido de homenagem para quem não estivesse
em condições de merecer a atenção do Senado e do
Brasil.
Mas, Sr. Presidente, tudo que depende de
simples julgamento objetivo, de mera contingência
individual e não pode despertar, devido a interêsses
dêste ou daquele jaez, a oposição de outrem, tudo,
repito, quanto encerrar subjetivismo, atitude individual,
tudo quanto tiver caráter de tolerância natural na
homenagem aos mortos, como a nossa afetividade, o
nosso sentimento, tudo isso deve ser afastado do
Regimento, pois não cabe bem na respeitabilidade e
na alta posição em que se deve colocar o Senado da
República. (Muito bem; muito bem.)

O SR. BERNARDES FILHO (pela ordem): –
Sr. Presidente, pergunto a V. Ex.ª se a votação da
emenda nº 43 prejudica a da emenda número 45, ou
melhor, se a emenda nº 45 fica prejudicada pela de
número 43.
O SR. PRESIDENTE: – Se a emenda fôr
aprovada, estará prejudicada a de nº 45, porque
aquela é mais ampla. Entretanto, se a emenda 43 fôr
rejeitada, a outra será submetida a votação por ser
mais restrita.
O SR. BERNARDES FILHO: – Muito obrigado
a V. Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE: – Os senhores
senadores que aprovam e emenda nº 43, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
É rejeitada a seguinte
EMENDA
Nº 43
Artigo 125, parágrafo único.
Acrescentem-se depois das palavras "do
Distrito Federal", as seguintes: – ou aquelas
personagens cuja atuação social, científica ou
mesmo profissional, tenha exercido larga projeção no
ambiente coletivo nacional.
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a emenda
nº 45, que tem parecer favorável da demissão
Especial e contrário da Comissão Diretora.
Os srs. senadores que a aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa.)
É rejeitada a seguinte
EMENDA
Nº 45
Ao art. 125 – Parágrafo único – Acrescente-se,
depois das palavras "Distrito Federal", "e membros
do episcopado nacional".
O SR. PRESIDENTE: – Tendo sido
votadas todas as emendas, submeto à votação o
projeto.
Os senhores que aprovam o projeto assim
emendado, queiram conservar-se sentados (Pausa.)
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É aprovado, com as modificações constantes
Art. 5º Além da instalação solene, a 15 de
das emendas aceitas, o seguinte:
março de cada ano, haverá sessão conjunta do
Senado e da Câmara dos Deputados para:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 7, DE 1947
I – inaugurar as sessões legislativas
extraordinárias convocadas, quer na conformidade
Reforma o Regimento interno do Senado
do parágrafo único do art. 39 da Const. Fed. quer
pelo presidente da República ou pelo presidente do
TÍTULO I
Senado, nos têrmos constitucionais;
II – elaborar ou reformar o Regimento Comum
Disposições preliminares
(Const. Fed., artigo 41, II);
Art. 1º O Senado Federal tem por sede o
III – receber o compromisso do presidente e do
Palácio Monroe.
vice-presidente da República (Const. Fed., art. 41, III):
§ 1º Nos casos de guerra, de comoção
IV – deliberar sôbre o veto (Const. Fed., art.
intestina, calamidade pública e de qualquer outra 41, IV):
ocorrência que impossibilite o funcionamento do
V – eleger o presidente e o vice-presidente da
Senado, em sua sede, poderá esta ser República (Const. Fed. art. 79, § 2º):
provisòriamente transferida para outro local.
VI – deliberar sôbre decreto de estado de sítio
§ 2º A transferência a que se refere o expedido pelo presidente da República (Const. Fed.,
parágrafo anterior, será determinada pelo Senado ou arts. 208, parágrafo único, e 211).
pela Mesa, a requerimento da maioria dos
Art. 6º Sempre que um têrço dos membros do
senadores.
Senado resolver convocar extraordinàriamente o
Art. 2º Cinco dias antes da data fixada para a Congresso Nacional, na conformidade do ar 39,
abertura do Congresso Nacional, deverão os parágrafo único, da Const Fed., a Resolução será
senadores comparecer ao edifício do Senado, as promulgada dentro de 48 horas pelo presidente e
treze e meia horas, para as reuniões preparatórias, imediatamente publicada e comunicada ao
que se realizarão com a presença de, pelo presidente da Câmara dos Deputados para as
menos, onze senadores e sob a direção da Mesa providências necessárias à instalação da sessão
eleita para a sessão Legislativa anterior, excluídos os legislativa, nos têrmos do Regimento Comum.
membros que tiverem perdido ou terminado o
mandato.
TÍTULO II
§ 1º O senador impossibilitado de comparecer
às reuniões preparatórias comunicará êsse fato ao 1º
Da Mesa
secretário declarando quando poderá tazê-lo.
§ 2º Na falta dos membros da Mesa da sessão
CAPÍTULO I
anterior, assumirá a presidência o senador mais
idoso, ocupando os cargos de secretários os quatro
COMPOSIÇÃO É ATRIBUIÇÕES
mais moços. Faltando os secretários, o provimento
se fará na ordem crescente das idades, a começar
Art. 7º A Mesa se compõe de um presidente,
do mais moço.
que é o vice-presidente da República, de um viceArt. 3º Verificada a presença, na Capital presidente e de quatro secretários.
Federal, de senadores em número correspondente
§ 1º. Para suprir a ausência dos secretários,
ao "quorum" exigido no art. 81, § 1º, o Senado haverá dois suplentes.
camunicá-lo-á à Câmara dos Deputados e ao
§ 2º O presidente convidará quaisquer
presidente da República. A mesma comunicação senadores para substituírem os secretários, na
será feita no caso de não se verificar êsse "quorum" ausência dos suplentes.
até a véspera do dia fixado para abertura do
§ 3º. Os secretários e os suplentes substituirCongresso Nacional.
se-ão conforme a numeração ordinal e, nesta mesma
Art. 4º Satisfeito o disposto no artigo anterior, ordem, substituirão o presidente, na falta do viceo vice-presidente do Senado, ou o seu substituto presidente.
legal, dará por encerradas as reuniões preparatórias
§ 4º Não estando presentes o presidente e os
e convidará os senadores para a sessão solene de seus substitutos legais, assumirá a presidência o
instalação do Congresso Nacional.
senador mais idoso.
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Art. 8º Ao presidente compete além das
atribuições definidas nos artigos 61, 70, §§ 3º e 4º,
71 e 208, parágrafo único, da Const. Fed.:
I – Presidir as sessões do Congresso Nacional
(art. 41 da Const. Fed.).
II – No correr da sessão:
a) – abrí-la, presidi-la e suspendê-la,
cumprindo ou fazendo cumprir a Constituição, as leis
e êste Regimento;
b) – assinar as atas respectivas, uma vez
aprovadas;
c) – determinar o destino do expediente lido,
quando em cumprimento de resolução do Senado, e
distribuir as matérias às comissões;
d) – decidir as questões de ordem levantadas
por qualquer Senador;
e) – orientar as discussões e fixar os pontos
sôbre que devem versar, podendo, quando
conveniente, dividir as proposições;
f) – dar posse aos senadores;
g) – propor a prorrogação da sessão;
h) – designar a ordem do dia para a sessão
seguinte;
f) – nomear as comissões especiais
mencionadas no § 2º do artigo 42, bem como os
substitutos dos membros das comissões.
III – Fora da sessão;
a) convocar sessões extraordinárias ou
secretas, durante a sessão legislativa;
b) – promulgar as leis sôbre a matéria a que
se refere o artigo 66 da Const. Fed., bem como as
resoluções do Senado;
c) – assinar os projetos e emendas remetidos
à Câmara dos Deputados, bem como os projetos
enviados à sanção do presidente da República;
d) convocar, nos casos previstos na Const. Fed. e
neste Regimento, o suplente de senador, por telegrama
e publicação do "Diário do congresso Nacional";
e) – comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral,
para os fins do parágrafo único do art. 52 da Const.
Fed., a vaga de senador, quando não haja o
respectivo suplente;
f) – promover a publicação dos debates e de
todos os trabalhos e atos do Senado, impedindo a de
expressões vedada por êste Regimento, inclusive
quando constantes de documentos lidos pelo orador;
g) – assinar a correspondência do Senado
com o presidente da República, com os do Supremo
Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e
com as autoridades estrangeiras de equivalente
categoria.

Art. 9º Ao vice-presidente compete, além do
disposto no art. 213, parágrafo único, da Const. Fed.:
a) substituir o presidente nas suas faltas ou
impedimentos;
b) exercer as atribuições estabelecidas nos
arts. 70, § 3º, e 208, parágrafo único, da Const. Fed.,
quando não as tenha exercido o presidente dentro de
48 horas;
c) presidir as reuniões da Comissão Diretora,
podendo discutir e votar;
d) ordenar as despesas de administração do
Senado, em geral, nos Iimites das autorizações da
Comissão Diretora ou do próprio Senado;
e) assinar a correspondência dirigida ao
presidente da Câmara dos Deputados.
§ 1º Quando no exercício da presidência do
Senado, em plenário o vice-presidente terá apenas
voto de qualidade.
§ 2º Sempre que, como senador quiser o VicePresidente com exercício na presidência oferecer
qualquer proposição, bem como discutir e votar,
deixará a direção dos trabalhos, enquanto se tratar
do assunto em que intervier.
Art. 10. Ao 1º secretário incumbe:
a) ler ao Senado, na integra, tôda a
correspondência da Câmara dos Deputados, do
presidente da República, dos tribunais e juízes e
dos senadores e, em sumário as conclusões dos
pareceres das comissões e quaisquer outros
papéis que devam constar do expediente da
sessão;
b) ler, quando os respectivos autores não o
tiverem feito, as proposições apresentadas pelos
senadores;
c) despachar a matéria do expediente;
d) fazer e assinar a correspondência, salvo
nas hipóteses dos arts. 8º III, letra g, e 9º, letra e);
e) receber e abrir a correspondência dirigida
ao Senado, podendo autorizar o diretor da secretaria
a fazê-lo;
f) assinar, depois do presidente, as atas das
sessões, os projetos e emendas remetidas à Câmara
dos Deputados e os projetos enviados à sanção do
presidente da República;
g) guardar em boa ordem as proposições, para
apresentá-las oportunamente;
h) providenciar no sentido de serem
entregues aos senadores, à medida que forem
chegando, os avisos impressos, relativos às
matérias a serem discutidas e votadas, por
forma que essa distribuição se faça, o mais tar-
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dar, na véspera da sessão de cuja ordem do dia
constem as mesmas matérias;
i) anotar as discussões e votações do Senado
nos papéis sujeitos à sua guarda, autenticando-os
com a sua assinatura, bem como anotar as
proposições verbais que sejam formuladas;
j) encaminhar, sem demora, os papéis
distribuídos às comissões;
k) apor ementas nas proposições recebidas da
Câmara dos Deputados, quando não as tiverem;
l) superintender os trabalhos da Secretaria e
fiscalizar-lhe as despesas.
Art. 11. Ao 2º secretário compete:
a) fiscalizar a redação das atas e procederlhes à leitura em sessão, assinando-as depois do 1º
secretário;
b) exercer a atribuição de que trata a letra i do
art. 10;
c) lavrar as atas das sessões secretas;
d) assinar, depois do 1º secretário, os projetos
e emendas remetidos à Câmara dos Deputados e os
projetos enviados à sanção do presidente da
República.
Art. 12. Ao 3º e 4º secretários compete:
a) fazer a chamada dos senadores, nos casos
determinados neste Regimento;
b) contar os votos em tôdas as votações;
c) exercer a atribuição constante da letra f do
art. 10;
d) auxiliar o presidente na apuração das
eleições, anotando os nomes dos votados e
organizando as listas respectivas para serem lidas
imediatamente.

para o 3º e 4º, de forma a assegurar a representação
proporcional dos partidos (Const. Fed., art. 40,
parágrafo único).
§ 1º. No 1º escrutínio, cada senador votará em
um só nome para secretário, simplesmente
considerando-se eleito 1º secretário o que tiver maior
número de votos e 2º secretário o que se seguir em
votação entre os que pertençam a partido diverso
daquele a que estiver filiado o nome sufragado para
1º secretário, desde que seu partido tenha alcançado
um quinto do total dos sufrágios.
§ 2º. No 2º escrutínio, cada senador votará em
um só nome, considerando-se eleito 3º secretário o
nome que alcançar maior número de votos e 4º
secretário o que se seguir em votação nas mesmas
condições do parágrafo anterior.
§ 3º. Quando, no primeiro e no segundo
escrutínios, os votados em segundo lugar
alcançarem igual número de votos, serão
considerados eleitos 2º e 4º secretários aqueles que
pertencerem ao partido de maior representação no
Senado. Se o empate se der no primeiro e também
no segundo escrutínio, e dêste se decidirá,
considerando eleito o nome do partido que não foi
contemplado no primeiro.
§ 4º. Em qualquer dos casos acima previstos, só
será considerado eleito o candidato filiado a partido que
tenha alcançado um quinto do total dos sufrágios.
§ 5º Se nenhum dos partidos minoritários
alcançar, em qualquer dos escrutínios, um dos
quocientes previstos nos parágrafos anteriores,
proceder-se-á à votação especial para o cargo ou
cargos considerando-se eleito o mais votado e no
caso de empate, aquele que pertencer ao partido
CAPÍTULO II
diverso do eleito para o cargo imediatamente
superior na Mesa.
DA ELEIÇÃO DA MESA
§ 6º. No caso dos partidos minoritários terem
igual número de representantes no Senado, far-se-á
O vice-presidente e os secretários serão a escolha por meio de sorteio.
eleitos no início de cada legislativo e servirão até a
Art. 16 Os suplentes serão eleitos num só
eleição do ano seguinte, podendo ser reeleitos.
escrutínio considerando-se eleito 1º o mais votado e
Art. 14. A eleição do vice-presidente far-se-á 2º o mais votado de partido diferente.
por escrutínio secreto e maioria de votos dos
senadores presentes.
TÍTULO III
Parágrafo único. Se nenhum dos votados
obtiver maioria absoluta de votos, proceder-se-á a
Dos Senadores
novo escrutínio entre os dois votados. Se houver
mais de dois com igual número de votos,
CAPÍTULO I
concorrerão ao segundo escrutínio os dois mais
idosos; e se ainda se der empate considerar-se-á
DA POSSE E DO EXERCÍCIO DO MANDATO
eleito o mais idoso.
Art. 15. A eleição dos secretários
Art. 17. A posse do senador é ato
se processará em dois escrutínios sucessivos, público
que
se
realizará
perante
o
um
para
1º
e
2º
e
outro Senado,
durante
a
sessão
legislativa
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ordinária ou extraordinária, inclusive nas reuniões
preparatórias, devendo precedê-la a entrega do
diploma respectivo à Mesa
§ 1º A apresentação do diploma tanto poderá
ser feita pelo diplomado, pessoalmente ou por ofício
ao 1º Secretário, como por intermédio do seu partido
ou de qualquer senador.
§ 2º Presente o diplomado, o presidente
designará três senadores para recebê-lo e introduzilo na sala das sessões, onde êle prestará o seguinte
compromisso: – "Prometo guardar a Constituição
Federal e as Leis do Pais, desempenhar fiel e
lealmente o mandato de Senador que o povo me
conferiu e sustentar a união, a integridade e a
independência do Brasil".
§ 3º Quando forem diversos a prestar o
compromisso sòmente o primeiro pronunciará a
fórmula constante do § 2º, dizendo os demais, um
por um: "Assim o prometo".
§ 4º Durante o compromisso todos os
presentes se manterão de pé.
Art. 18. Se o senador, sem motivo justificado,
a juízo do Senado não prestar compromisso, dentro
de 180 dias a contar, depois de inaugurada a sessão
legislativa da sua proclamação como eleito,
considerar-se-á haver renunciado o mandato.
Art. 19. O suplente convocado para
substituição de senador ou para o preenchimento de
vaga, terá o prazo de 30 dias para tomar posse,
podendo êsse prazo ser prorrogado por igual tempo,
pelo Senado a requerimento escrito do interessado.
Parágrafo único. O suplente, uma vez
convocado, deverá prestar o compromisso na forma
do art 17 e seus parágrafos.
Art. 20. O senador deve apresentar-se no
edifício do Senado à hora regimental, para assistir às
respectivas sessões, considerando-se ausente o que
sem motivo justo, não responder às chamadas feitas
para verificação da existência de número para
deliberação.
Art. 21. São direitos do senador, uma vez
empossado:
a) tomar parte nas sessões, oferecer projetos
indicações e emendas requerer, discutir votar e ser
votado.
b) solicitar por intermédio da Mesa, ou dos
presidentes das comissões a que pertençam,
informações das autoridades sôbre fatos relativos ao
serviço público ou que sejam úteis à elaboração
legislativa;
c) fazer parte das comissões, na forma do
Regimento;

d) falar, quando julgar necessário, pedindo
préviamente a palavra ao Presidente, observadas as
disposições regimentais;
e) examinar a todo o tempo quaisquer
documentos existentes no arquivo, não podendo,
retirá-los;
f) requisitar da autoridade competente, por
intermédio da Mesa ou diretamente, providências
para garantia das suas imunidades;
g) freqüentar a Biblioteca e utilizar os seus
livros e documentos não podendo, entretanto, retiráIos;
h) freqüentar o edificio do Senado e as
respectivas dependências, só ou acompanhado de
pessoas de sua confiança, não podendo estas
entretanto, ter ingresso no recinto, durante as
sessões;
i) utilizar-se dos diversos serviços do Senado
desde que para fins relacionados com o exercício de
suas funções;
j) receber diáriamente, em sua residência o
Diário do Congresso Nacional e o Diário Oficial.
§ 1º O senador só terá direito ao subsidio e a
ajuda de custo de que trata o art. 47 da Const.
Federal, depois de empossado e de haver
comparecido as sessões.
§ 2º O senador susbstituído pelo suplente
perceberá a parte fixa do subsídio e continuará com
os direitos constantes das letras e, f, g, h, i e j,
dêste artigo, perdendo os enumerados nas demais
letras.
§ 3º O suplente convocado perceberá a
parte variável do subsidio além da ajuda de
custo. Ser-lhe-á, porém,_ pago o subsidio
integral se não perceber o senador por êle
substituído.
Art. Ilegível Precedendo o consentimento da
Comissão Diretora licite; qualquer senador fazer
retirar, mediante recibo, documentos do arquivo ou
livro da Biblioteca, para dêles, utilizar-se em reunião
das comissões ou no plenário.
Art. 23. Qualquer senador tem ilegível
Regimento, cumprindo ao presidente atender a
reclamação independente de debate, salvo se
houver dúvida quanto à aplicabilidade do dispositivo
invocado.
Art. 24. Não é permitido ao senador, nos
seus discursos, pareceres, votos em separado,
declarações de voto ou qualquer outra forma de
manifestação do seu pensamento usar de expressões
insultuosas para com outro senador ou deputado,
ou para com qualquer das Câmaras do Con-
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gresso Nacional, ou membros dos poderes públicos.
Parágrafo único. A Mesa providenciará a fim
de que as expressões a que se refere êste artigo não
sejam publicadas no "Diário do Congresso Nacional"
e nos anais.
Art. 25. No caso de infração dêste Regimento,
no decurso dos debates, o presidente advertirá o
senador, usando da fórmula: "Atenção!" Se esta
advertência não bastar, o Presidente dirá: "Senhor
Senador F... Atenção!" Não bastando a advertência
nominal, o presidente lhe retirará a palavra; e se o
orador Insis II em desanteder às advertências assim
feitas, o presidente, mediante consulta ao Senado e
aprovação da maioria dos presentes, independente de
número para deliberacão convida-lo-á, e retirar-se do
recinto, o que o senador deverá fazes Imediatamente.
A desobediência a essa determinacão constitui
desacato ao Senado, devendo o presidente suspender
a sessão e fazer lavrar o respectivo auto, para ter o
devido destino consignando o incidente em ata.
Art. 26. Falecendo algum senador durante a
sessão legislativa, o presidente comunicará o fato ao
Senado e consulta-lo-á se seus trabalhos devem ser
suspensos nêsse dia, deliberando o plenário com
qualquer número Ocorrendo o falecimento na Capital
Federal, o presidente nomeará uma Comissão de
três membros para acompanhar o préstito fúnebre.
Parágrafo único. Se o falecimento ocorrer na
Capital Federal, fora do tempo das sessões, o
presidente, logo que tenha conhecimento do fato
nomeará se possível, a Comissão a que se refere êste
artigo. Em qualquer circunstância, o fato constará da
ata da sessão em que o Senado tiver a notícia.

III – em conseqüencia da perda dos direitos
políticos (Const. Fed. art. 135, § 2°).
Art. 29. A perda do mandato de Senador
poderá ser provocada mediante representação
documentada de qualquer senador, de partido
político e do procurador geral da República.
§ 1° Entregue à Mesa a representação a que
se refere êste artigo, será a mesma enviada à
Comissão de Constituição e Justiça, para opinar se
preenche os requisitos legais.
§ 2° O parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, depois de publicado e distribuido com
antecedência de 48 horas, pelo menos, será
submetido a uma única discussão.
§ 3° O Senado poderá mandar arquivar desde
logo, a representação. Se. porém, admiti-la,
constituir-se-á uma Comissão de Inquérito, de nove
membros.
Art.
30.
Admitida
pelo
Senado
a
representação, a Mesa remeterá cópia do processo
ao acusado, para responder por escrito, dentro de 30
dias, que, a seu pedido, poderão ser prorrogados
pela Comissão, por igual período.
Art. 31. Findo o prazo estabelecido no artigo
anterior, voltará o processo, com a resposta ou sem
ela, a ser examinado pela Comissão de Inquérito, a
qual, depois de preceder às diligências que entender
necessárias, de ofício ou requeridas emitirá o seu
parecer concluindo por projeto de resolução sôbre a
procedência ou improcedência da representação.
Parágrafo unico. Para falar sôbre o parecer,
será concedida vista ao acusado, pelo prazo de
cinco dias.
Art. 32
O acusado poderá assistir
CAPITULO II
pessoalmente, ou por procurador a todos os atos e
diligências e requerer o que julgar conveniente no
DAS VAGAS E LICENÇAS
interêsse de sua defesa.
Art. 33. O projeto de resolução a que se refere
Art. 27. As vagas, no Senado Federal. o artigo 31 depois de publicado e distribuído na
verificar-se-ão:
forma do § 2° do artigo 29, será submetido ao
a) – por falecimento:
Senado, que deliberará por voto secreto.
b) – pela renúncia;
Art. 34. Suspende-se o exercício do mandato
c) – pela perda de mandato.
de senador:
Art, 28. O senador perde o mandato:
1 – por incapacidade civil absoluta, julgada por
I – por infração do art. 48, ns. I e II, da Const. sentença de interdição:
Fed.:
II – por condenação criminal que impuser pena
II – por procedimento incompativel com o de privação de liberdade e enquanto durarem seus
decôro parlamentar (Const. Fed., art. 48, § 2º);
efeitos.
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§ 1º Durante a suspensão do exercício do
mandato, terá o senador direito á parte fixa do
subsidio e conservará as imunidades que não forem
atingidas pelos efeitos da sentença de interdição ou
da condenação criminal.
§ 2º Serão observadas, na decretação da
suspensão do exercício do mandato de senador, as
disposições dêste Capítulo, no que forem aplicáveis.
Art. 35. A renúncia do mandato deve ser dirigida,
por escrito, à Mesa, com firma reconhecida,
independendo de aprovação do Senado, mas somente
se tornará efetiva depois de lida no expediente e
publicada no "Diário do Congresso Nacional".
Art. 36. Salvos os casos de vaga por
falecimento ou renúncia, qualquer outro caso de
extinção do mandato de senador dependerá,
sempre, para os fins de convocação do suplente ou
de eleição, do pronunciamento do Senado.
Art. 37. Sempre que tiver de ausentar-se por mais
de sessenta dias, ou para exercer as funções previstas
no artigo 51 da Const Fed deverá o senador comunicá-lo
ao presidente, cumprindo-lhe solicitar licença quando
sua ausência fôr de mais de seis meses, ou no caso do
artigo 49 da mesma Constituição.
Art 38 A convocação de suplente para
substituição do senador dar-se-á nos casos de vaga
por falecimento, renúncia, perda ou suspensão de
mandato, Licença e afastamento para as investiduras
referidas no artigo 51 da Const. Fed e ausência por
mais de sessenta dias, prèviamente comunicada,
nos têrmos do artigo precedente.
TITULO IV
Das Comissões
CAPITULO I
ESPÉCIES E DISCIPLINAS
Art. 39. O Senado terá comissões
permanentes e especiais.
§ 1° As permanentes serão eleitas anualmente
no começo de cada sessão legislativa ordinária e
servirão até a instalação da sessão seguinte,
inclusive nas extraordinárias.
§ 2º Salvo as hipóteses do artigo 53 da Const.
Fed. e a do artigo 25 dêste Regimento, as especiais
serão criadas pelo voto do plenário a requerimento de
qualquer senador ou comissão com a indicação da
matéria a tratar e do número dos respectivos membros,

dissolvendo-se automaticamente quando preenchido
o fim a que se destinarem, ou pelo término da
legislatura em que forem designadas.
§ 3° Finda a tarefa da Comissão externa, o
seu presidente ou um de seus membros fará
comunicação, ao Senado, do desempenho de sua
missão.
Art. 40. As comissões permanentes, em
número de onze, são as seguintes:
1ª – Diretora;
2ª – Finanças;
3ª – Constituição e Justiça;
4ª – Relações Exteriores;
5ª – Trabalho e Previdência Social;
6ª – Fôrças Armadas;
7ª – Agricultura, Indústria e Comércio;
8ª – Viação e Obras Públicas;
9ª – Educação e Cultura;
10ª – Saúde;
11ª – Redação de Leis.
Art. 41. A Comissão Diretora é constituída pelo
vice-presidente e pelos quatro secretários. A de
Finanças terá quinze membros: a de Constituição e
Justiça, onze; a de Relações Exteriores, de Trabalho
e Previdência Social e de Fôrças Armadas, sete: e
as demais, cinco.
Paragrafo único. Os membros efetivos da
Mesa não poderão fazer parte de outra comissão,
ressalvada a hipótese do artigo 43. Os demais
senadores não serão eleitos para mais de duas
comissões permanentes, se uma delas fôr a de
Finanças, a de Constituição e justiça, a de Trabalho
e Previdência Social e a de Fôrças Armadas, ou para
mais de três, se se tratar das outras, podendo,
entretanto,
ser
nomeados
em
substituição
temporária.
Art. 42. As comissões especiais são internas,
externas e mistas.
§ 1º As internas, destinadas ao estudo de
determinado assunto sujeito à deliberação do
Senado, serão eleitas no dia seguinte ao da sua
criação salvo se fôr o assunto considerado
urgênte.
§ 2º As externas, com a incumbência de
representar o Senado em conferências, congressos,
solenidades e outros atos públicos, constituir-se-ão
por designação do presidente, não podendo exceder
de cinco o número de seus membros.
§ 3º As mistas, compostas de membros das duas
casas do Congresso Nacional, em número igual, serão
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eleitas no dia imediato ao do assentimento do
Senado a convite da Câmara dos Deputados para a
sua criação ou no dia imediato ao do recebimento da
resposta afirmativa da Câmara dos Deputados a
convite do Senado, com o mesmo fim.
Art. 43. Quando se tratar de Comissão para
elaborar ou modificar o Regimento do Senado ou o
Regimento Comum do Congresso Nacional, será
designado para integrá-la um dos membros da
Comissão Diretora que fôr por ela indicado.
Art. 44. Na Constituição das comissões,
assegurar-se-á,
tanto
quanto
possível,
a
representação proporcional dos partidos nacionais
que participem do Senado.
§ 1º Para a observância do que dispõe êste
artigo, dos assentimentos de cada senador, deverá
constar a declaração, por êle feita, do respectivo
partido ou aliança de partidos.
§ 2º Nos casos de impedimento ou vaga de
qualquer dos membros das comissões, o respectivo
presidente solicitará do presidente do Senado a
designação de quem o substitua, devendo o
substituto estar filiado ao mesmo partido do
substituido, salvo se os demais representantes dêsse
partido não puderem ou não quiserem aceitar a
designação Nesta hipótese, a nomeação será feita
pelo presidente do Senado, Iivremente.
§ 3° Cessará a permanência do substitutivo na
comissão, desde que o substituido compareça às
sessões do Senado
Art. 45. Dentro de cinco dias a contar da
escolha dos seus membros, cada uma das
comissões, exceto a Diretora, as externas e as
mistas reguladas pelo Regimento Comum, deverá
reunir-se numa das salas do Senado e, instalados os
seus trabalhos, eleger dentre os seus membros, e
em escrutínio secreto, um presidente e um vicepresidente. Findo o prazo acima estabelecido sem
que se tenha feito essa eleição, serão considerados
presidente e vice-presidente os dois mais Idosos.
parágrafo único – Quando não comparecerem
o presidente e o vice-presidente de qualquer
comissão, cabe ao mais idoso presidir os trabalhos
Art. 46. – Ao presidente da comissão compete:
a) ordenar e dirigir os seus trabalhos:
b) dar-lhe conhecimento de tôda a matéria
recebida;

c) designar relatores e distribuir-lhes a matéria
sôbre que devam emitir pareceres:
d) resolver as questões de ordem;
e) ser o órgão de comunicação da comissão
com a Mesa;
f) convocar as suas reuniões extraordinárias, de
oficio ou a requerimento de qualquer de seus membros:
g) promover a publicação das atas das
reuniões no Diário do Congresso Nacional;
h) requisitar, em virtude de deliberação da
comissão, os serviços de funcionários técnicos para
estudo de determinado trabalho, por espaço de
tempo prefixado;
i) convidar para o mesmo fim e na forma da
letra anterior técnicos ou especialistas particulares e
representantes de entidades ou associações
cientificas ou de classe.
§ 1° O presidente poderá funcionar como
relator e terá voto em tôdas as deliberações.
§ 2º Em caso de empate, ficará adiada a
votação para outra reunião na qual, se novo empate
houver, o presidente decidirá.
Art. 47. As comissões se reunirão com a
maioria absoluta dos seus membros, em salas do
edifício do Senado nos dias estabelecidos ou
mediante convocação especial feita com antecedência
de pelo menos, 24 horas para, dia, hora e fim
indicados, salvo os casos de urgência e do art. 131.
Art. 48. Os trabalhos das comissões começarão
pela leitura discussão e aprovação da ata da reunião
anterior que, depois de aprovada, será assinada pelo
presidente, seguindo-se a discussão de cada assunto
feito o relatório e lido o parecer emitido pelo relator
qualquer membro poderá pedir vista por 48 horas.
Parágrafo único. As deliberações serão
tomadas pela maioria dos presentes.
Art. 49. Os pareceres deverão ser apresentados
dentro de 15 dias, redigidos e fundamentados pelo
relator em nome da comissão, e, após a aprovação
assinados por todos os membros ou pela maioria
cumprindo ao Presidente fazê-lo em primeiro lugar.
§ 1° Quando o relator fôr voto vencido, o
parecer será dado pelo membro da maioria que o
presidente designar.
§ 2° Os membros que não concordarem com
o parecer poderão assinar-se vencidos com
restrições ou pelas conclusões, ou dar voto em se-
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parado, contando-se como favoráveis ao parecer os
votos pelas conclusões e com restrições.
§ 3° Os pareceres sôbre as escolhas referidas
no art. 63, I, da Const. Fed. e sôbre outras que por
lei dependerem da aprovação do Senado constarão
exclusivamente:
a) de um relatório completo sôbre o escolhido
com as informações obtidas pela Comissão, de
forma a possibilitar a verificação das condições
legais e qualidades essenciais ao cargo;
b) da conclusão sôbre os elementos
informativos, mencionando-se na ata apenas o
resultado da votação por escrutínio secreto, sem que
seja admitida qualquer declaração ou justificação de
voto, exceto com referência às condições legais.
Art. 50. Uma vez assinados os pareceres,
serão enviados à Mesa por intermédio do 1º
secretario, juntamente com as emendas relatadas,
declarações de vota e votos em separado, quando os
houver
§ 1° Serão consideradas emendas da
comissão as que forem por ela adotadas por
proposta de qualquer dos seus membros.
§ 2° As emendas apresentadas perante a
Comissão e não aceitas por ela serão encaminhadas
ao plenário com o respectivo parecer.
§ 3° Ao pé de cada uma das emendas de
plenário e das oferecidas perante as comissões, será
consignado. em súmula, o seu voto.
Art. 51. As comissões poderão, nos seus
pareceres, propor seja o assunto discutido pelo
Senado em sessão secreta, caso em que o
respectivo processo será entregue ao presidente da
comissão, ao Senado, com o devido sigilo, para
seguir a matéria os trâmites regimentais.
Parágrafo único. Na sessão secreta a que se
refere êste artigo, resolverá o plenário se deve ou
não ser dada publicidade á sua deliberação.
Art. 52. É facultado ás comissões dividir-se em
seções para maior facilidade do estudo das matérias
sujeitas ao seu conhecimento, mas os pareceres
serão sempre dados em nome delas.
Art. 53. Poderão as comissões propor
ao Senado a convocação dos ministros de
Estado, para lhes prestarem esclarecimentos
sôbre os assuntos em estudo, bem como
a realização de diligência ou pedido de informa-

ções a qualquer dos outros poderes da União ou à
Câmara dos Deputados, sobrestando-se no decurso
do prazo do artigo 49.
Parágrafo único. Quando se tratar das
escolhas a que se refere o § 3° do artigo 49, as
diligências e informações poderão ser realizadas ou
obtidas diretamente pela comissão, independente de
proposta ao Senado.
Art. 54. Quando as comissões se ocuparem de
assuntos de interêsse particular ou procederem a
inqueritos, tomarem depoimentos e informações, ou
praticarem outras diligências semelhantes poderão,
se julgarem conveniente, permitir às pessoas
diretamente interessadas defender os seus direitos
por si ou mediante procuradores, por escrito ou
verbalmente. Em tais casos, poderão requisitar das
autoridades legislativas judiciárias ou administrativas,
bem como das entidades autárquicas, sociedades de
economia mista e emprêsas concessionárias de
serviços públicos, os documentos ou informações de
que precisarem.
Art. 55. É permitido a qualquer senador assistir
às reuniões das comissões, discutir perante elas o
assunto em debate, enviar-lhes informações ou
esclarecimentos por escrito e bem assim propor
emendas, que poderá fundamentar por escrito ou
verbalmente.
Parágrafo
único.
As
informações
ou
esclarecimentos apresentados por escrito serão
impressos com os pareceres. se os seus autores o
requererem. O mesmo se dará com os resumos das
observações desde que os senadores que as
produzirem se encarregarem de redigí-los em extrato.
Art. 56. Quando a matéria fôr despachada a
duas ou mais comissões, cada uma apresentará o
seu parecer, que será remetido às outras.
Parágrafo único. Êstes pareceres só serão
impressos depois de se manifestarem essas
comissões sendo então distribuídos aos senadores
em um só avulso, salvo se a Comissão determinar a
publicação ao pé de sua ata ou em avulso.
Art, 57. Das reuniões das comissões lavrar-seão atas com ó sumário do que durante elas houver
ocorrido.
§ 1° As atas das reuniões não secretas serão
dadas à publicidade no Diário do Congresso
NacionaI, e delas constarão:
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a) a hora e o local da reunião;
b) os nomes dos membros presentes e os dos
ausentes com causa justificada, ou sem ela;
c) a distribuição das matérias, por assuntos e
relatores;
d) as conclusões dos pareceres lidos;
e) referências sucintas aos relatórios e aos
debates;
f) os pedidos de vista, adiamentos, diligências
e outras providências que se resolva determinar,
salvo quando não se considere conveniente a
divulgação da matéria.
§ 2° Quando, pela importância do assunto em
estudo, convier o registro taquigráfico dos debates, o
presidente solicitará ao 1° secretário do Senado as
providências necessárias.
Art. 58. As atas das reuniões não secretas
serão datilografadas em folhas avulsas. tôdas estas
rubricadas pelo presidente.
Art. 59. As comissões, excetuadas as
externas, serão secretariadas em suas reuniões
públicas por funcionário da Secretaria do Senado.
Parágrafo unico. Aos secretários das
comissões compete, além da redação das atas, a
organização do protocolo dos trabalhos com o
andamento dos mesmos, bem como o desempenho
de outros encargos auxiliares de que sejam
incumbidos pelo presidente.
Art. 60. As reuniões das comissões serão
públicas, salvo as exceções previstas neste
Regimento, ou deliberação em contrário.
§ 1 ° Serão sempre secretas as reuniões para
deliberar sôbre:
a) declaração de guerra ou acôrdo sôbre a paz;
b) tratados ou convenções com as nações
estrangeiras;
c) concessão ou negação de passagem ou
permanência de fôrças estrangeiras no território
nacional;
d) indicação de nomes para os cargos a que
se refere o art. 63, I, da Const. Fed. e outros
previstos em lei.
§ 2° Nas reuniões secretas servirá como
secretário da Comissão, por designação do
presidente, um de seus membros.
§ 3° Só os senadores e, quando convidados,
os deputados e ministros de Estado poderão assistir
às reuniões secretas.
§ 4° As atas, uma vez aprovadas
no
fim
da
reunião,
serão
assinadas

por todos os membros presentes, encerradas em
invólucro lacrado, datado e rubricado pelo presidente
e pelo secretário, e assim recolhidas ao Arquivo do
Senado.
Art. 61. Ao encerrar-se a sessão legislativa, os
presidentes das comissões providenciarão a fim de
que os seus membros devolvam à Secretaria os
papéis que lhes tenham sido distribuídos.
Art. 62. As comissões poderão funcionar em
reunião conjunta, mediante convocação dos
respectivos presidentes, e sob a presidência do mais
idoso, para assentar providências sôbre o andamento
e elaboração das proposições de maior interesse.
CAPITULO II
ELEIÇÕES E ATRIBUIÇÕES
Art. 63. As comissões permanentes compete
estudar e emitir parecer sôbre os assuntos
submetidos ao seu exame por depacho da Mesa ou
deliberação do plenário.
Art. 64. No dia imediato ao em que se
completar a eleição da Mesa, serão eleitas as
comissões permanentes por indicação escritas ou por
escrutínio secreto.
§ 1° Considerar-se-á eleito o senador indicado
por um número de senadores igual ou superior ao
quociente da divisão do número total dos senadores
pelo de membros da Comissão, completando-se a
fração superior à metade.
§ 2° A mesma indicação para mesma
comissão poderá abranger diversos candidatos,
desde que assinada por senadores em número
múltiplo do quociente, considerando-se eleitos os
indicados, na ordem da colocação.
§ 3° As indicações poderão ser feitas em
separado, somando-se os votos obtidos pelo mesmo
indicado.
§ 4° A nenhum Senador é licito assinar mais de
uma indicação para a mesma comissão. Se o fizer,
sera convidado a optar, anulando-se o seu voto se
não se der a opção.
§ 5° Da mesma indicação poderão constar os
nomes para mais de uma Comissão.
§ 6° Se não houver indicação ou o número dos
eleitos por essa forma não completar a comissão,
proceder se-á da seguinte forma:
a)
no
primeiro
caso,
far-se-á
a
eleição de todos, por escrutínio secreto,
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em cédulas uninominais, proclamando-se eleitos os
que atigirem o quociente:
b) no segundo caso, caberão os lugares
vagos aos partidos não representados, desde que,
dentro de 72 horas, acordem na indicação de
nomes. Na falta desta indicação, o presidente os
designará, de ofício, escolhendo-os dentro dêsses
partidos.
Art. 65. Anunciada a eleição de cada uma das
comissões, serão entregues à Mesa as indicações a
que se refere o artigo anterior, sendo
imediatamente feita a respectiva apuração e
proclamada o resultado desta.
Art. 66. A Comissão Diretora compete além
de outras disposições regimentais:
a) tomar as providências necessárias à
regularidade dos trabalhos legislativos;
b) dirigir os serviços do Senado durante as
sessões legislativas e nos seus interregnos;
c) regular a polícia interna:
d) propor ao Senado, em projeto de
resolução, na forma prescrita pela pela Constituição
e por êste Regimento, a supressão ou criação de
serviços e de cargos no quadro da sua Secretaria,
bem como a fixação dos vencimentos do respectivo
pessoal;
e) propor ao Senado, em projeto de
resolução, a nomeação, demissão e aposentadoria
dos funcionários da Secretaria, nos têrmos da
legislação vigente:
f) promover os funcionários da Secretaria nas
vagas ocorrentes e conceder-lhes licença, com ou
sem vencimentos. tudo de acôrdo com o que fôr
estabelecido no respectivo Regulamento:
g) prover, independentemente da aprovação
do Senado, os lugares de ascensoristas, serventes,
eletricistas, motoristas e seus ajudantes;
h) assinar títulos de nomeação dos
funcionários:
i) administrar o Senado, nos limites das verbas
concedidas, autorizando as despesas em cada caso:
j) dar parecer, que será indispensável, sôbre
as proposições que alterem êste Regimento, salvo o
disposto no art. 205 § 1º ou digam respeito aos
serviços e ao pessoal da Secretaria:
k) fazer a redação final das matérias previstas
nestes artigos exceto no caso do artigo 148
Parágrafo único. A Comissão Diretora
organizará e remeterá ao Poder Executivo no
primeiro mês da sessão legislativa e três dias depois

de publicado no Diário do Congresso Nacional, o
orçamento do Senado a fim de ser Incorporado à
proposta do orçamento geral da República, sem
prejuízo das emendas que o Senado oportunamente
julgue necessárias
Art. 67. A Comissão de Finanças compete
opinar sôbre:
a) os orçamentos;
b) a tomada de contas do presidente da
República;
c) os tributos e tarifas;
d) os sistemas monetário, bancário e de
medidas;
e)
as
caixas
econômicas
e
os
estabelecimentos de capitalização;
f) o câmbio e transferência de valores para
fora do País;
g) a escolha dos membros do Tribunal de Contas;
h) a intervenção federal nos casos do art. 7°
VI, da Const. Fed.:
i) o empréstimo a que se referem os arts. 33,
63, II, da Const. Fed.;
j) o aumento de impôsto de exportação no
caso do § 6º do art. 19 da Const. Fed.
k)
tôda e qualquer matéria mesmo as
privativas de outras comissões, desde que direta ou
indiretamente imediata ou remotamente, influa em
qualquer sentido na receita ou despesa públicas.
Art. 68. A Comissão de Constituição e Justiça
compete:
a) elaborar ou emitir parecer sôbre as
proposições relativas às matérias previstas nos arts.
2° 3°, 5º I I I VII, XIV e XV a, b, última parte, e, f, g, h,
l, n, p, e, d, 25, 64, 65, VII VIII e IX, 66, V, VII, e VIII,
94, 125, 156, § 2 da Const. Fed. bem como a
Intervençã nos Estados e o dispôsto no art 6° do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias;
b) opinar sôbre as matérias de que tratam o
art. 48 e parágrafos da Const. Fed e sôbre as
indicações para ministros do Supremo Tribunal
Federal, procurador geral da República juizes do
Federal de Recursos e prefeito do Distrito Federal:
c) propor ou opinar sôbre a suspensão de leis
ou decretos declarados lnconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal;
d) opinar sôbre o aspecto jurídico
constitucional de todos os projetos de lei iniciados no
Senado e de qualquer outra matéria suscetível dessa
apreciação que lhe seja submetida por despacho da
Mesa ou deliberação do Senado;
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e) opinar sôbre as moções a que se refere o
artigo 131, quando se tratar de acontecimentos ou
atos de alta significação nacional,
Art. 69. À Comissão de Relações Exteriores
compete:
a) emitir parecer sôbre tôdas as proposições
referentes às relações internacionais, inclusive
imigração, e sôbre a matéria do art. 5º, XV, X, n, da
Const. Fed.;
b) opinar sôbre os atos internacionais
dependentes de deliberação do Senado:
c) opinar sôbre a indicação de nomes para
chefes de missões diplomáticas de caráter permanente;
d) opinar sôbre as moções previstas no artigo
131, quando se referirem a acontecimentos ou atos
públicos internacionais.
Art. 70. À Comissão de Trabalho e Previdência
Social compete emitir parecer sôbre as matérias
referentes à organização do trabalho, previdência
social, relações entre empregadores e empregados,
associações sindicais, acidentes no trabalho e
Justiça do Trabalho.
Art. 71. À Comissão de Fôrças Armadas
incumbe opinar sôbre a matéria de que tratam os
artigos 28, § 2º, e 180 de Const. Fed. bem como
sôbre tudo quanto se referir às fôrças armadas de
terra, mar e ar, requisições militares, declaração de
guerra, celebração de paz, passagem de fôrças
estrangeiras ou a sua permanência no território
nacional e polícias militares.
Art. 72. À Comissão de Agricultura, Indústria e
Comércio compete manifestar-se sôbre todos os
assuntos ligados às atividades agrícolas, industriais
e comerciais, bem como à economia nacional,
inclusive os constantes dos artigos 5º, IX e XV c, e,
segunda parte, k, l, m segunda parte (medidas), o e
r, 63, I, na parte referente aos membros do Conselho
Nacional de Economia e 156, § 2º, da Const. Fed.
Art. 73. À Comissão de Viação e Obras
Públicas cabe manifestar-se sôbre o que entender
com as vias de comunicação e as obras públicas em
geral, bem como com os serviços públicos
concedidos a particulares.
Art. 74. À Comissão de Educação e
Cultura compete emitir parecer sôbre tôdas as
matérias relativas à educação e instrução e à
cultura em geral, bem como sôbre a escolha dos
membros da Conselho Nacional de Educa-

cão, nas têrmos da lei nº 174, de 6-1-1936.
Art. 75. À Comissão de Saúde compete
manifestar-se sôbre tôdas as matérias referentes à
higiene e à saúde, bem como sôbre imigração.
Art. 76. À Comissão de Redação de Leis
compete, desde que não expressamente atribuída a
outras comissões, a redação final dos projetos de
iniciativa do Senado e das emendas aprovadas. E’,
porém, de sua competência privativa a redação final
das matérias de que trata o art. 143.
Parágrafo único. Qualquer redação final
poderá ser atribuída à Comissão de Redação de Leis
mediante requerimento à Mesa, da Comissão que
tiver estudado a matéria, salvo o disposto na art.
148.
Art. 77. Às comissões especiais compete o
desempenho das atribuições que lhes forem
expressamente atribuídas.
Art. 78. As comissões especiais dependentes
de eleição serão constituídas pelo mesmo processo
das comissões permanentes.
Art. 79. A criação das comissões de inquérito
de que trata o art. 53 da Const. Fed., dependerá de
deliberação do Senado, em forma de projeto de
resolução, se não fôr determinada pelo têrço da
totalidade dos seus membros.
§ 1º A criação de Comissão de Inquérito
determinada pelo terço da totalidade dos membros
do Senado é ato definitivo.
§ 2º O projeto de resolução de que trata êste
artigo indicará o número de membros da Comissão.
§ 3º Constituída a Comissão de Inquérito,
caber-lhe-á requisitar os funcionários da Secretaria
do Senado necessários aos seus trabalhos, assim
como, em caráter transitório, os de qualquer
departamento da administração ou de entidade
autárquica que possam contribuir para o
desempenho de suas atribuições.
§ 4º No exercício das suas atribuições, a
Comissão poderá determinar dentro e fora do
Senado, as diligências que reputar necessárias,
inquirir testemunhas, ouvir os acusados, requerer a
convocação de ministros de Estado e informações e
documentos de qualquer natureza.
§ 5º O presidente da Comissão de
Inquérito, por deliberação desta, poderá incumbir a
qualquer dos seus membros, ou a funcionário da
Secretaria do Senado, da realização de qual-
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quer sindicância ou diligência necessárias aos seus
trabalhos.
§ 6º A Comissão de Inquérito redigirá o
relatório, que terminará por projeto de resolução.
§ 7º Se for determinada a promoção da
responsabilidade de alguém por faltas verificadas, o
projeto irá à Comissão de Constituição e Justiça, a
fim de que indique as providências necessárias à
efetivação da decisão do Senado, em disposição que
se incorporará, depois de aprovada, à redação final
do projeto. Êste terá discussão suplementar, durante
uma sessão, podendo cada senador falar por dez
minutos, e o relator por vinte.
§ 8º Nos atos processuais aplicar-se-ão
subsidiáriamente as disposições do Código de
Processo Penal.
TÍTULO V
Das sessões
CAPÍTULO I
Do expediente e da ordem do dia
Art. 80. Salvo nos casos dos artigos 97, 98 e
100, as sessões serão públicas, podendo as
ordinárias e extraordinárias transformar-se em
secretas por liberação do Senado.
Art. 81. As sessões ordinárias realizar-se-ão nos
dias úteis, exceto aos sábados, e terão a duração
máxima de quatro horas, salvo prorrogação com prazo
fixado, a requerimento de qualquer senador.
§ 1º Às 14 horas, pelo relógio do plenário, o
Presidente ou o seu substituto ocupará o seu lugar,
tocará a campainha e, achando-se presentes pelo
menos dezesseis senadores abrirá a sessão.
§ 2º Dada a inexistência de número a essa
hora, o presidente declarará que não pode haver
sessão e, após lido e despachado o expediente pelo
1º secretário, designará a ordem do dia para a
sessão seguinte.
Art. 82 Aberta a sessão, a ata da anterior será
lida, posta em discussão e aprovada com ou sem
reclamações, estas resolvidas conclusivamente pelo
Presidente.
Parágrafo único. Na discussão da ata,
qualquer senador poderá usar da palavra pelo prazo
máximo de dez minutos e sòmente para reclamar
contra omissão ou êrro que nela se verifique, ou para
fazer inserir declaração de voto.
Art. 83. Aprovada a ata, o primeiro
secretário
lerá
o
expediente,
a
que

dará o devido destino, podendo em seguida qualquer
senador fazer oralmente as considerações que
entender, observada a ordem da inscrição prévia, se
houver.
§ 1º À leitura do expediente será na íntegra
quando se trate de mensagens ou ofícios do
Govêrno, da Câmara dos Deputados e dos juízes e
tribunais, bem como de proposições apresentadas
que não tenham sido lidas pelos seus autores, e em
sumário quando se trate de pareceres das
comissões e de quaisquer outros papéis, salvo
determinação em contrário do presidente, tendo em
vista a relevância do assunto.
§ 2º Esta parte da sessão não deverá exceder
a primeira hora, finda a qual se passará á ordem do
dia, e só poderá ser prorrogada, a requerimento de
qualquer senador, por espaço de tempo não
excedente de trinta minutos.
Art. 84. Salvo disposição constitucional ou
regimental em contrário, as deliberações do Senado
serão tomadas por maioria de votos, presentes, pelo
menos, 32 senadores.
Art. 85. Na ordem do dia, se faltar
quorum para o Senado deliberar, prosseguirão os
trabalhos na discussão das matérias dela
constantes, adiando-se a votação para quando
houver número.
§ 1º. Se a falta de quorum se der em
conseqüência da retirada de senadores, far-se-á a
chamada, mencionando-se na ata impressa os
nomes dos que se tiverem ausentado.
§ 2º. Em qualquer fase dos trabalhos, estando
no recinto menos de dezesseis senadores, será
levantada a sessão e adiada para a seguinte tôda a
matéria sujeita a discussão e votação. Far-se-á essa
verificação pela chamada, por iniciativa do
presidente, ou mediante requerimento de qualquer
Senador, uma vez terminado o discurso do orador
que estiver na tribuna.
Art. 86. As proposições que se acharem sôbre
a mesa e não puderem ser lidas terão preferência
para leitura na sessão seguinte.
Art. 87 A ordem estabelecida nos artigos
precedentes, ou que tiver sido indicada pelo
presidente para as discussões ou deliberações do
dia, não poderá ser alterada senão nos seguintes
casos:
a) para posse de senador;
b) para leitura de mensagem, ofício ou
documento sôbre matéria urgente;
c) para pedidos de urgência ou adiamento.
Art. 88. Quando a ordem do dia
constar, de duas ou mais partes com
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horas especiais, esgotada a primeira, passar-se-á, à
segunda mesmo antes da hora designada, e assim
por diante. Esgotada a matéria da última parte,
voltar-se-á às anteriores que tenham ficado adiadas,
guardada a ordem estabelecida.
Art. 89. Preenchido o tempo da sessão ou
ultimada a ordem do dia antes de esgotar-se o
mesmo período, o presidente designará a da sessão
seguinte, que será publicada no Diário do Congresso
Nacional. Na primeira hipótese, não havendo
prorrogação, é permitido ao senador que estiver
falando, concluir o seu discurso na sessão seguinte,
com prioridade de inscrição, dentro do prazo a que
tiver direito.
Art. 90. Se na prorrogação da sessão houver
número legal, votar-se-ão as matérias cuja discussão
esteja encerrada; em caso contrário, ficarão adiadas
as votações, dispensada a chamada.
Parágrafo único. Antes de findar uma
prorrogação, poder-se-á requerer outra, observado o
dispôsto nêste artigo.
Art. 91. Ao ser designada a ordem do dia, se
qualquer senador lembrar matéria em andamento
que julgue conveniente nela figurar, o presidente
atendê-lo-á, incluindo-a oportunamente na ordem
dos trabalhos.
Art. 92. As matérias serão dadas para ordem
do dia, segundo a sua antiguidade ou importância, a
juízo do Presidente.
Parágrafo único. Não havendo sôbre a mesa
matéria a ser submetida, o Presidente designará –
Trabalho das Comissões.
Art. 93 Haverá sôbre a mesa um livro
no qual se inscreverão os senadores que
quiserem usar da palavra, na hora do
expediente ou sôbre qualquer matéria da ordem
do dia, devendo ser rigorosamente observada a
ordem de inscrição.
Art. 94. O senador que quiser usar da palavra
para tratar de assunto que tenha o caráter de
explicação pessoal, poderá fazê-lo uma vez, por
espaço de tempo não excedente de 10 minutos, no
correr dos debates, para esclarecer expressão que
não tenha sido tomada no seu verdadeiro sentido e,
em qualquer caso, depois de esgotada a ordem do
dia.
Art. 95. As matérias sujeitas a exame das
comissões só serão incluídas na ordem do dia 24
horas depois da distribuição do avulso com o respecti-

vo parecer, podendo sê-Io, entretanto, independente
dessa exigência:
a) por deliberação do Senado, a requerimento
de qualquer Senador, se transcorridos 15 dias sem
apresentação do parecer;
b) quando, tratando-se de leis ânuas,
créditos, proposições decorrentes de mensagens do
presidente da República, ou emendas da Câmara
dos Deputados, mediarem apenas 8 dias entre a
data da apresentação ao Senado e o encerramento
da sessão legislativa, devendo as comissões, em tais
casos, interpôr parecer verbal;
c) por ato do presidente, quanto às
proposições dos anos anteriores.
Art. 96. As sessões extraordinárias serão
convocadas de ofício pelo presidente, ou por deliberação
do Senado, a requerimento de qualquer Senador, e
terão o mesmo rítmo e duração das ordinárias.
Parágrafo único. O presidente prefixará o dia,
a hora e a ordem do dia das sessões extraordinárias,
dando-os a conhecer, prèviamente, ao Senado, em
sessão, ou pelo “Diário do Congresso Nacional”.
Nesta última hipótese haverá também comunicação
telegráfica aos senadores que estiverem na Capital
Federal ou adjacências.
Art 97. As sessões secretas celebrar-se-ão no
mesmo dia ou no dia seguinte, por convocação do
presidente ou por deliberação do senado a
requerimento de qualquer senador, ficando em sigilo
o nome do requerente.
§ 1º Tanto no requerimento como na
convocação da sessão secreta, será feita indicação
precisa do seu objeto.
§ 2º Antes de se iniciarem os trabalhos, o
presidente fará sair das salas das tribunas galerias e
respectivas dependências, tôdas as pessoas
estranhas, inclusive funcionários da Casa.
§ 3º No início dos trabalhos, deliberar-se-á se
o assunto que motivou a convocação deve ser
tratado secreta ou pùblicamente, não podendo o
debate a êsse respeito exceder a primeira hora, nem
cada orador que nêle tomar parte falar mais de uma
vez, nem por mais de dez minutos. No primeiro caso,
prosseguirão os trabalhos secretamente; no
segundo, serão êles levantados, para que o assunto
seja oportunamente submetido a sessão pública.
§ 4º Antes de encerrar-se uma sessão secreta,
o plenário resolverá, por simples votação e sem
debate, se deverão ser conservados em sigilo ou pu-
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blicados o seu resultado e o nome ou nomes dos que
requereram a sua convocação.
§ 5º As sessões secretas terão a duração,
das ordinárias podendo ser prorrogadas por
deliberação do plenário, a requerimento de
qualquer Senador.
Art. 98. Transformar-se-á em secreta a
sessão ordinária quando tiver o Senado de
deliberar sôbre as escolhas a que se refere o art.
49, § 3º, voltando a ser pública depois da
deliberação, a fim de ser designada a ordem do dia
da sessão seguinte.
Art. 99. A juízo do presidente ou por
deliberação do plenário a requerimento de, pelo
menos, 6 senadores, o Senado poderá realizar
sessão especial ou interromper sessão ordinária,
para grandes comemorações ou para recepção de
altos personagens.
§ 1º As sessões especiais independem de
número e serão convocadas por meio de
comunicação do presidente ao plenário, ou
publicação no “Diário do Congresso Nacional”.
§ 2º Dessas sessões não será lavrada ata,
dando-se, porém, publicidade a tudo quanto nelas
tenha ocorrido.
Art. 100. Serão sempre secretas as sessões
para deliberar sôbre declaração de guerra ou acordo
sôbre a paz.
CAPÍTULO II
DAS ATAS

os pormenores dos respectivos trabalhos.
§ 1º As mensagens ou ofícios do Govêrno, da
Câmara dos Deputados e dos juízes e tribunais, os
projetos, emendas, pareceres das comissões,
indicações, requerimentos, informações oficiais e
discursos serão mencionados na ata manuscrita ou
datilografada e transcritos por extenso na ata impressa.
§ 2º Todas os demais papéis que se tenham
lido no expediente, serão publicadas em sumário,
salvo deliberação do Senado ou determinação do
presidente, tendo em vista a relevância do assunto.
§ 3º As informações e demais documentos de
caráter reservado não terão publicidade.
Art. 103 E’. permitido fazer inserir, em sumário, na
ata manuscrita ou datilografada, e por extenso, na ata
impressa, declaração de voto de qualquer Senador.
Art. 104 Salvo as exceções expressas neste
Regimento ou quando seja parte integrante dos
discursos pronunciados pelos senadores, nenhum
documento se inserirá nas atas sem especial
permissão do Senado.
Art. 105 A ata das sessões secretas, bem
como a da última sessão ordinária ou extraordinária
de cada sessão legislativa, será submetida à
discussão antes de se levantar a sessão, podendo
ser aprovada com qualquer número.
Art. 106 As atas das sessões secretas serão
redigidas pelo 2º secretário, aprovadas antes de
levantada a sessão, assinadas pela Mesa, fechada
em invólucro lacrado e rubricado pelo 1º e 2º
secretário, com a data da sessão e recolhidas ao
arquivo do Senado.
Art. 107 Os funcionários da Secretaria
encarregados do serviço de atas assistirão às
sessões públicas, desempenhando as incumbências
que lhes forem cometidas pela Mesa.
Art. 108 Os trabalhos das sessões serão
impressos por ordem cronológica em Anais e
Documentos Parlamentares, que serão distribuídos
aos senadores.

Art. 101. De cada uma das sessões do
Senado, exceto as especiais, lavrar-se-á ata
manuscrita ou datilografada, que deverá conter o
nome de quem tenha presidido o número de
senadores presentes e ausentes e uma exposição
sucinta de todos os trabalhos.
§ 1º A ata da sessão extraordinária será
submetida na sessão ordinária seguinte e vice-versa.
§ 2º Depois de aprovada, a ata será assinada
TÍTULO VI
pelo presidente e 1º e 2º secretários.
§ 3º Não havendo sessão, por falta de
Das proposições em geral
número, lavrar-se-á ata de reunião, mencionando-se
os nomes do Presidente e dos senadores que
CAPÍTULO I
compareceram,
bem
como
o
expediente
despachado.
DOS PROJETOS, INDICAÇÕES, EMENDAS E
Art. 102 No Diário do Congresso Nacional
PARECERES
serão publicadas as atas das sessões do Senado,
contendo os nomes de quem as haja presidido,
Art.
109
Consistem
as
proposições
dos senadores presentes e ausentes e todos em
projetos
de
Iei
(matéria
da
com-
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petência do Congresso Nacional, com ou sem a
sanção do presidente da República), projetos de
resolução (matéria da competência privativa do
Senado), requerimentos, indicações, pareceres e
emenda.
Parágrafo único. Às proposições dar-se-á na
Secretaria numeração anual, correspondente a cada
classe que constituam, pela ordem da apresentação
em plenário ou de recebimento de Câmara dos
Deputados. Excetuam-se desta regra:
a) as emendas do Senado, que serão
numeradas sucessivamente, nos processos das
matérias a que tenham sido oferecidas, em cada
turno, pela ordem de apresentação, em grupos das
de plenário, das apresentadas perante comissão e
das de comissão;
b) as emendas da Câmara dos Deputados,
que serão classificadas como projeto.
Art. 110. Os projetos devem ser escritos em
têrmos concisos e claros e divididos em artigos,
contendo ementa obrigatòriamente inscrita no alto.
Art. 111. O senador que quiser oferecer
projeto ou indicação fa-lo-á na hora do expediente,
justificando
sumàriamente,
por
escrito
ou
verbalmente, o seu objeto e utilidade.
Art. 112. Tôda proposição oferecida será
sempre acompanhada de transcrição, na íntegra ou
em resumo, dos dispositivos de lei invocados em seu
texto.
Art. 113. Os projetos e indicações de iniciativa
dos
senadores
serão
imediatamente
lidos,
submetidos a apoiamento e se apoiados por cinco ou
mais senadores, logo enviados à Comissão
competente.
Parágrafo
único.
Não
dependem
de
apoiamento os projetos:
a) autorizando o Govêrno a declarar guerra ou
a fazer paz:
b) concedendo ou negando passagem ou
permanência a fôrças estrangeiras no território
nacional:
c) resolvendo, definitivamente, sôbre tratados
e convenções com as nações estrangeiras:
d) declarando em estado de sítio um ou mais
pontos do território nacional;
e) aprovando ou suspendendo o sítio
decretado pelo presidente da República na ausência
do Poder Legislativo.
Art. 114. Não á permitida a apresentação de
proposição, autorizando despesa ilimitada.

Parágrafo único. Ao emitir parecer sôbre
projeto da Câmara dos Deputados, autorizando
despesa não fixada, a Comissão de Finanças o
emendará, estabelecendo a importância exata ou,
pelo menos, o máximo da quantia a ser despendida.
Art. 115. Havendo duas ou mais proposições
relativas ao mesmo assunto, a comissão que das
mesmas conhecer apresentará substitutivo ou
adotará uma delas.
Art. 116. No correr da discussão de qualquer
proposição, é licito ao Senador é a qualquer
comissão
oferecer
emendas
supressivas,
substitutivas, aditivas ou modificativas, as quais
serão, afinal, votadas nessa ordem. Equivalem a
emendas supressivas as que tiverem por fim
desdobrar artigos, períodos de qualquer proposição.
§ 1º Quando se tratar de proposição com a
discussão encerrada, poderão as comissões oferecer
subemendas às emendas submetidas á sua
apreciação.
§ 2º As emendas serão submetidas a
apoiamento de cinco senadores, dispensada esta
formalidade quando trouxerem cinco assinaturas ou
forem apresentadas por comissões.
§ 3º Não serão admitidas emendas que não
tenham relação com a materia.
§ 4º Nenhuma emenda será aceita no plenário
ou encaminhada pelas comissões sem que os seus
autores a tenham justificado verbalmente ou por
escrito.
§ 5º As comissões não emitirão parecer sôbre
emendas recebidas do plenário sem que sejam
prèviamente publicadas com as respectivas
justificações.
Art. 117. Sempre que qualquer proposição
contiver dispositivos infringentes de preceitos
constitucionais, a comissão que estudar a matéria
proporá emenda supressiva ou modificativa.
Art. 118 As emendas oferecidas aos projetos
em discussão única ou em segunda discussão
podem ser destacadas para constituir projetos
distintos. Neste caso, passarão por mais uma
discussão depois de ouvida as comissões
competentes.
Art. 119. Não é permitido reunir em um só
projeto duas ou mais proposições da Câmara dos
Deputadas, nem oferecer como emendas a
quaisquer projetos, do Senado ou da Câmara,
proposições desta que devam seguir os trâmites
regimentais.
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Art. 120. Quando as comissões encarregadas
do exame de qualquer assunto concluírem os seus
pareceres, apresentando projetos de lei ou de
resolução, tais pareceres serão considerados como
razões dos projetos, que com êles entrarão em
discussão.
Art. 121. Se os pareceres concluírem pedindo
informações, reunião de comissões em conjunto ou
audiência de outra comissão, serão considerados
requerimentos e, depois de lidos em sessão,
despachados pelo presidente.
CAPÍTULO II
DOS REQUERIMENTOS
Art. 122. Os requerimentos poderão ser
formulados verbalmente ou por escrito. No primeiro
caso, independem de apoiamento e terão sempre
solução imediata.
Art. 123. Serão verbais e resolvidos pelo
presidente os requerimentos que soltarem:
a) a posse de senador;
b) leitura de qualquer matéria sujeita ao
conhecimento do plenário;
c) retificação da ata;
d) inserção ou declaração de voto em ata;
e) a observância de dispositivo regimental;
f) a retirada, pelo autor, de qualquer
requerimento verbal ou escrito;
g) preenchimento de vagas nas comissões;
h) inclusão, em ordem do dia, de matéria em
condições regimentais de nela figurar;
i) informações sôbre a ordem dos trabalhos.
Art. 124. Serão escritos, independentes de
apoiamento e discussão e despachados pelo
Presidente os requerimentos:
a) de uma comissão, pedindo a audiência de
outra sôbre qualquer assunto;
b) de uma comissão, solicitando reunião
juntamente com outra;
c) de uma comissão ou de um senador,
pedindo informações oficiais ou a publicação destas
no Diário do Congresso Nacional.
Parágrafo único. No caso da letra c) dêste
artigo, sendo indeferido o pedido, ou não publicado
no Diário do Congresso Nacional o respectivo
despacho até 72 horas depois de formulado, poderá
o requerente renová-lo, apresentado-o ao plenário.
Art. 125. Serão verbais, independentes de
discussão e votados com a

presença de, pelo menos, 16 senadores, os
requerimentos solicitando:
a) prorrogação da hora do expediente;
b) prorrogação da sessão;
c) inserção, em ata, de voto de pesar;
d) permissão para falar sentado;
e) prorrogação de prazo para apresentação de
parecer;
f) representação do Senado por comissões
externas.
Parágrafo único. Os requerimentos de pesar
só serão admitidos por motivo de Iuto nacional eu
por falecimento de membro ou ex-membro do
Congresso Nacional, chefes de Estado, e de
pessoas que tenham exercido os cargos de
Presidente ou Vice-Presidente da República.
presidente do Supremo Tribunal Federal e do
Tribunal Superior Eleitoral ministro de Estado,
governador de Estado e Prefeito do Distrito Federal.
Art. 126. Serão verbais e independentes de
discussão, só podendo ser votados com a presença
de 32 senadores, no mínimo, os requerimentos de:
a) dispensa de interstício ou impressão, pare
inclusão de determinada matéria na ordem do dia da
sessão seguinte;
b) retirada, pelo autor, de projeto, indicação ou
emenda de sua iniciativa;
c) destaque de emenda oferecida a qualquer
projeto, para constituir projeto em separado;
d) destaque de dispositivo de qualquer matéria
,para efeito de votação;
e) reconsideração de ato ou decisão da Mesa.
Art. 127. Serão escritos, independem da
apoiamento e discussão e só poderão servotados
com a presença, e pelo menos, 32 senadores, os
requerimentos de:
a) licença de qualquer senador para ausentarse por mais de 6 meses ou para fins a que se
referem os arts 49 e 51 da Const. Fed.;
b) remessa, a determinada Comissão, de
papéis despachados a outra:
c) discussão e votação de matérias por títulos,
capítulos, seções, grupos de artigos ou de emendas;
d) votação por partes;
e) audiência de uma comissão sôbre
determinada matéria;
f) adiamento de discussão ou de votação;
g) encerramento de discussão;
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h) votação por determinado processo;
i) preferência;
j) urgência (sempre subscritos por 8
senadores, no mínimo, ou por uma Comissão).
Art. 128 Serão escritos, apoiados por 5
senadores e sujeitos a discussão, só podendo ser
votada com a presença de 32 senadores, no
mínimo, os requerimentos sôbre:
a) comparecimento de ministros de Estado ao
Senado para prestar informações;
b) inserção, nos anais, de documentos ou
publicações;
c) inclusão, em ordem do dia de matéria que
não tenha tido parecer no prazo regimental;
d) constituição de comissões especiais ou
mistas;
e) sessões extrordinárias;
f) sessões especiais;
g) sessões secretas.
Art. 129. Quando algum senador solicitar a
palavra sôbre requerimento enquadrado no artigo
precedente, ficará o mesmo sôbre a mesa, pare ser
discutido e votado no fim da ordem do dia da
sessão seguinte. Se a discussão fôr encerrada por
falta de oradores, a votação será incluída na ordem
do dia da sessão seguinte.
Art. 130 Os requerimentos escritos e sujeitos
a discussão só poderão ser fundamentados,
verbalmente, depois de enviados à Mesa, lidos e
apoiados.
Art. 131 Não serão permitidos requerimento
de
votos
de
aplauso,
regosijo,
louvor,
congratulações, ou semelhantes, salvo em virtude
de atos públicos ou acontecimentos, uns e outros
de alta significação nacional ou internacional,
mediante parecer da Comissão de Constituição e
Justiça ou da de Relações Exteriores , oferecido nas
24 horas depois da apresentação, por forma a
entrar a matéria na ordem do dia da sessão
seguinte. Êsse parecer não poderá ser dispensado,
salvo se assinado o requerimento pela maioria da
comissão a que competir a matéria, caso em que
será incluído na ordem do dia da sessão imediata.
Art. 132. A nenhum senador será permitido
fazer seu o requerimento de outro, depois de
retirado. Querendo reproduzir a matéria, usará da
iniciativa que lhe compete.

TÍTULO VII
Das discussões e votações
Art. 133 Terão duas discussões os projetos de lei
iniciados no Senado e apenas uma os projetos de lei
oriundos da Câmara dos Deputados, os relativos à
matéria prevista no artigo 66 da Const. Fed., os projetos
de resolução do Senado, as indicações, as emendas, os
pareceres, as redações finais, os vetos do Prefeito do
Distrito Federal e os requerimentos a que se referem os
artigos 128 e 131.
Art. 134. Sempre que a comissão competente ou
qualquer senador oferecer emenda supressiva ou
modificativa de uma proposição ou de qualquer das suas
partes sob o fundamento de inconstitucionalidade, será a
matéria submetida a uma discussão preliminar e prejudicial.
Parágrafo único. Quando a emenda supressiva ou
modificativa for oferecida pela comissão, a discussão e a
votação realizar-se-ão no dia seguinte ao da sua
publicação. Se a eme da for de algum Senador, será
imediatamente enviada à Comissão de Constituição e
Justiça, realizando-se a discussão e a votação no dia
imediato ao em que tenha sido publicado o respectivo
parecer.
Art. 135. Os autógrafos das proposições, bem como
os documentos a elas relativos, ficarão sôbre a mesa
durante a discussão, cabendo ao funcionário responsável
pelo serviço de atas recebê-los e restituí-los à Secretaria.
Art. 136. Ao iniciar-se o debate de uma matéria,
qualquer Senador poderá solicitar a palavra pela ordem
uma vez para, no prazo improrrogável de dez minutos,
propor o método a ser seguido na discussão.
Art. 137. A palavra será dada pela ordem de incrição
e, depois, pela ordem em que for pedida.
Parágrafo único. Pedindo a palavra dois ou mais
senadores simultaneamente, para falar sôbre a mesma
proposição, compete ao presidente regular a precedência.
Art. 138 A primeira discussão ou a discussão única
de qualquer matéria podem dar-se no dia seguinte ao da
distribuição do impresso com o seu teôr e o parecer
respectivo, ou antes, se o permitir o Senado, a
requerimento de qualquer senador.
Art. 139. A primeira discussão será em globo
com
as
emendas
oferecidas.
Encerrada
a
discussão, havendo emendas, voltará a matéria à
comissão competente para emitir parecer sobre
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elas, podendo realizar-se a votação a partir do dia
seguinte ao em que tenha sido distribuído o avulso
com o mesmo parecer. Não havendo emendas, a
votação será imediata.
§ 1º A votação será artigo por artigo e
precederá a das emendas, exceto:
a) – se as emendas forem supressivas de
artigos;
b) – se o Senado, a requerimento de qualquer
Senador, resolver o contrário.
§ 2º As emendas substitutivas apresentadas
pelas comissões terá precedência na votação.
Art. 140. Aprovado sem emenda em primeira
discussão, o projeto ficará sôbre a mesa para ser
incluído em ordem do dia após decorridas 48 horas.
Quando emendado, porém, será com as emendas
remetido à comissão competente a fim de que as
incorpore ao seu texto. Assim redigido de acôrdo
com o vencido, o projeto será presente à Mesa, que
o mandará imprimir juntamente com o primitivo e as
emendas aceitas e o incluirá em ordem do dia, em
segunda discussão, 24 horas depois de distribuído o
avulso respectivo.
Art. 141. A segunda discussão versará sôbre
todo o projeto com as emendas aprovadas e sôbre
as oferecidas nêsse turno.
§ 1º As emendas oferecidas em segunda
discussão só serão admitidas depois de apoiadas
pela terça parte dos senadores presentes, salvo
quando assinadas por uma comissão, ou por seis ou
mais senadores.
2º Encerrada a discussão do projeto e das
emendas, serão estas remetidas à comissão
respectiva, com exceção das de sua autoria, para se
sujeitarem ao seu parecer.
§ 3º Lido e publicado o parecer com as
emendas e distribuído em avulsos, entrará a matéria
na ordem do dia da sessão seguinte.
§ 4º Serão postas a votos em primeiro lugar as
emendas uma por uma e, depois, o projeto, em
globo, com as alterações feitas.
Art. 142. Os projetos de lei de iniciativa da
Câmara dos Deputados, uma vez lidos no
expediente, serão mandados publicar e ficarão sôbre
a mesa durante duas sessões, a partir da distribuição
do avulso respectivo, a fim de receberem emendas.
§ 1º Findo êsse prazo, serão lidas, apoiadas
por cinco senadores e mandadas publicar as
emendas oferecidas remetendo-se toda a matéria à

comissão competente para emitir parecer.
§ 2º Distribuído o avulso com o parecer, a
partir do dia seguinte poderá ser a matéria incluída
em ordem do dia, observando-se na discussão e na
votação as normas estabelecidas para os projetos
de lei de iniciativa do Senado cm segundo turno.
Art. 143. As emendas da Câmara dos
Deputados a projetos do Senado, incluídas em
ordem do dia 24 horas depois da distribuição do
avulso com o parecer da Comissão competente,
serão discutidas em globo e votadas uma por uma,
sem poderem ser alteradas. O Senado, porém, a
requerimento de qualquer dos seus membros,
poderá determinar que se realize a votação em
globo ou por grupos. Aprovadas as emendas,
serão remetidas com o projeto à Comissão de
Redação de Leis, para redigí-lo de acôrdo com o
vencido.
Art. 144. Os projetos dispondo sôbre matéria
da competência do Congresso Nacional, bem
como os de resolução do Senado e as indicações,
terão o ritmo dos projetos de lei em segundo turno.
Art. 145. Tratando-se de projetos divididos
em títulos, capítulos e seções, que envolvem
matérias diversas, o presidente, a bem da ordem,
ou a requerimento de algum senador, proporá o o
processo a seguir na discussão e votação, se em
globo, se por títulos, capítulos, seções ou artigos,
e o Senado resolverá sem debate.
Art. 146. Os substitutivos do Senado a
proposição da Câmara dos Deputados serão
votados, artigo por artigo, podendo ser feita a
votação em globo se o plenário assim o decidir,
em virtude do requerimento.
Art. 147. As emendas a projeto da Câmara
dos Deputados que tenham sido aprovadas, não
lhe serão incorporadas.
Art. 148. É privativa da comissão que
estudou a matéria a redação finaI dos projetos de
lei orgânica, fixadas fôrças armadas, orçamentos,
códigos, reforma de códigos, reforma do
Regimento e reforma constitucional.
§ 1º Apresentada e lida, a redação ficará
sôbre a mesa para ser submetida a discussão e
votação, depois de publicada no Diário do
Congresso Nacional, ou imediatamente, se fôr
dispensada essa publicação.
§
4º
Nessa
discussão
poderão
ser
apresentadas
emendas
de
redação,
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desde que não alterem nenhuma das disposições.
§ 3º Ao discutir-se a redação, cada senador
poderá falar uma só vez, durante dez minutos.
§ 4º As emendas de redação independem de
parecer e serão votadas imediatamente.
§ 5º Quando se verificar, em redação final
aprovada de qualquer projeto, inexatidão material,
lapso ou erro manifesto do texto, a Mesa procederá á
respectiva correção, da qual dará conhecimento ao
plenário, fazendo a devida comunicação á Câmara
dos Deputados e, se já tiver subido á sanção a
matéria, também ao presidente da República. Não
havendo impugnação, considerar-se-á aceita a
correção; em caso contrário, caberá a decisão ao
plenário.
Art. 149. Na discussão das matérias sujeitas a
um turno único cada senador poderá falar apenas
uma vez, durante o espaço máximo de uma hora, e na
mesma discussão dos projetos de lei iniciados no
Senado, até duas vezes, contanto que a soma total do
tempo em que usar da palavra, não exceda de duas
horas.
Parágrafo único. Em ambos os casos previstos
neste artigo, é facultado ao autor da proposição, bem
como ao respectivo relator, falar duas vêzes, até o
máximo de 2 horas.
Art. 150. Depois de discutida qualquer matéria,
ou não havendo quem a queira discutir, o presidente
dará par encerrada a discussão, e, se não puder ser
feita imediatamente a votação por falta de número
legal, declarará a mesma adiada.
Parágrafo único. Na sessão seguinte, a ordem
do dia começará pela votação das matérias cuja
discussão estiver encerrada, salvo havendo alguma
considerada urgente, à qual será dada preferência.
Art. 151. O encerramento normal de qualquer
discussão dar-se-á pela ausência de oradores.
Parágrafo único. É permitido, porém, a qualquer
senador requerer o encerramento da discussão da
matéria em debate nos seguintes casos:
a)
na
discussão
preliminar
sôbre
constitucionalidade e na primeira discussão, quando
já tiverem falado, pelo menos, três senadores, filiados
a partidos diferentes;
b) na discussão única e na segunda
discussão,
desde
que
o
assunto
tenha
sido
debatido
em
duas
sessões;

c) na discussão das redações finais.
Art. 152. Iniciada a discussão de qualquer
matéria, não será interrompida para tratar-se de
outra, salvo adiamento ou questão de ordem nela
suscitada.
Art. 153. As proposições com discussão
encerrada, não resolvidas na sessão legislativa e
deixadas para a seguinte, considerar-se-ão
adiadas, continuando nos têrmos em que se
acharem.
Art. 154. Os adiamentos só poderão ser
feitos por prazo fixo e nos seguintes casos:
a) para ser a matéria remetida a alguma
das comissões;
para ser discutida em dia determinado.
§ 1º O senador requererá d adiamento
quando lhe couber a vez de discutir a matéria, ou
com a palavra pela ordem, não sendo obrigado s
motivá-Io.
§ 2º Não havendo número para a votação
de um requerimento de adiamento, ficará o
mesmo prejudicado, prosseguindo a discussão da
matéria principal.
§ 3º É vedado, no mesmo turno, reproduzir
adiamento, ainda que para fins diferentes salvo
para ser o projeto, quando em segunda
discussão, sujeito a exame de alguma das
comissões.
Art. 155. Urgência para interromper a
ordem do dia só se deve entender a matéria que
ficaria prejudicada se não fôsse tratada
imediatamente.
Art. 156. A urgência dispensa as
formalidades e interstícios regimentais, mas não
importa em sessão permanente.
§ 1º O requerimento de urgência para
matéria estranha aos problemas de ordem pública
ou calamidade pública ficará sobre a mesa e só
será votado após decorridas 48 horas.
§ 2º Não se admitirão, ao mesmo tempo,
mais de duas proposições sob o regime de
urgência.
§ 3º No encaminhamento da votação de
urgência só poderão falar, pelo prazo máximo de
10 minutos, um dos signatários do requerimento e
um representante de cada partido, não sendo
concedida a palavra a qualquer outro senador.
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§ 4º A discussão da matéria juizada urgente se
iniciará pelo parecer verbal da comissão ou
comissões a que corresponder, não podendo ser
mudada.
Art. 157. Em chegando á Mesa requerimento
de urgência para proposição atinente aos problemas
a que se refere o § 1º do artigo anterior, será
imediatamente lido e submetido á deliberação do
plenário, mesmo interrompendo qualquer oração,
discussão ou votação, em qualquer fase dos
trabalhos.
Art. 158. Anunciada a votação de qualquer
matéria, é licito ao senador obter a palavra pela
ordem, uma só vez, para, no prazo improrrogável de
10 minutos, encaminhá-la ou propor o método, a ser
seguida.
Art. 159. Ressalvado o disposto no art. 64, a
votação será feita de três maneiras: 1º – simbólica;
2ª – nominal; 3º – por escrutínio secreto.
Art. 160, Em regra, a votação será simbólica; a
nominal realizar-se-á nos casos previstos neste
Regimento, e quando o Senado determinar a
requerimento de algum Senador; a votação por
escrutinio secreto se fará nas eleições, nos casos
previstos, na Constituição e neste Regimento e
sempre que o Senado a determinar.
Art. 181. A votação simbólica se praticará
sentados os senadores que aprovarem, levantandose os de opinião contrária
§ 1º Se o resultado for tão manifesto que, à
primeira vista, se conheça a maioria, o presidente o
publicará; não o sendo, ou se algum senador o
requerer, os secretários contarão os votos, primeiro
dos que se levantarem e em seguida dos que
ficarem sentados. os quais para esse fim e por sua
vez, se levantarão a convite do presidente.
§ 2º Essa verificação deverá ser requerida
antes de iniciada outra votação, sendo permitido o
voto do senador que entrar para o recinto. Se não
houver número, proceder-se-á à chamada, com
votação nominal da matéria em deliberação.
Art. 162. Na votação nominal o 3º secretário
fará a chamada dos senadores, respondendo estes
SIM" ou "NAO", A medida que forem chamados; o 2º
Secretário tomará nota dos votos que em seguida
serão lidos. Concluída a leitura, o presidente
proclamará os resultados.
Art. 163. A votação por escrutínio
secreto
far-se-á
por
meio
de
cédulas
escritas
lançadas
em
urna
pelas

senadores à medida que forem chamados. Aberta a
urna, o 1º secretario declarará o número de cédulas
encontradas. Passando-as, em seguida, uma por
uma, ao presidente, que lerá em voz alta o seu
conteúdo e as entregara ao 2º Secretário Concluída
a apuração, o presidente proclamará os resultados.
Parágrafo único. Na apuração dos votos a que
se refere este artigo serão consideradas conto votos
contrários as cédulas em branco.
Art. 164. Nenhum Senador presente poderá
escusar-se de votar, salvo nos assuntos em que
tenha interesse individual.
Art. 165. A votação não se interrompe senão
por falta de número legal de senadores.
Art. 166, Dando-se empate numa votação,
será ela repetida na sessão seguinte; se o empate se
reproduzir, o Presidente desempatará.
TITULO VIII
Dos orçamentos
Art. 167. Recebida da Câmara dos Deputados
a proposição, orçando a receita e fixando a despesa
geral da República, será imediatamente enviada àà
Comissão de Finanças, providenciando a Mesa para
que seja publicada e distribuidos os respectivos
avulsos dentro do mais curto espaço de tempo
Art. 168. Na sessão em que se realize a
distribuição de que trata o artigo anterior, o
presidente, após a leitura do expediente, anunciara
Que a proposição receberá emendas dos senadores
perante a Mesa, durante as três sessões seguintes
Paragrafo único. Findo o prazo estabelecido,
as emendas, sempre justificadas por escrito, serão
numeradas na ordem da apresentação publicadas e
remetidas à Comissão de Finanças, que emitirá
simultameamente parecer sóbre elas, sôbre as que
lhe tenham sido apresentadas diretamente e sóbre a
proposição, oferecendo por sua vez, as emendas
que julgar necessárias.
Art. 169. A discussão e a votação da
proposição no plenário serão feitas por partes. Para
esse fim, destacar-se-ão as disposições relativas á
Receita a cada Ministério ao Congresso Nacional á
Presidência da Republica e órgãos imediatos e ao
Poder Judiciário de modo a serem considerados
como projetos distintos.
Parágrafo
único.
A
numeração
das
emendas
a
esses
projetos
será
feita
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separadamente, correspondendo aos respectivos
anexos, de modo a poderem êles subir ao plenário
também em separado.
Art. 170. As emendas do Senado aos projetos
em que se desdobrar a proposição relativa aos
orçamentos serão discutidas juntamente com êles e
votadas antes dêles, em dois grupos, obedecendo à
classificação dos pareceres favoráveis ou contrários,
salvo destaque concedido pelo Senado a
requerimento de qualquer Senador, para votação
isolada. No grupo das emendas com parecer
favorável, compreendem-se as da Comissão de
Finanças e as que tenham sido por ela aceitas com
modificações ou para constituírem projeto em
separado.
Parágrafo único. Será votada separadamente
a emenda que tenha sub emenda da comissão,
votando-se em primeiro lugar a sub-emenda.
Art. 171. Não é permitido apresentar aos
projetos de leis anuais emendas com o caráter de
proposições principais e que devam seguir os
trâmites de projeto de lei.
Parágrafo único. A recusa, pela Mesa, de
emenda infringente dêste artigo deverá ser
publicada, podendo o seu autor recorrer para o
Senado.
TÍTULO IX
Da tomada de contas
Art. 172. Será precedida de parecer das
comissões de Constituição e Justiça e de Finanças a
deliberação do Senado sôbre tomada de contas do
presidente da República (art. 66, VIII, da Const.
Fed.).
Art. 173. Chegando à Mesa em qualquer hora
da sessão, a tomada de contas, o presidente,
independente de leitura no expediente, mandará
publicar o projeto sôbre a matéria, com o balanço
geral das contas da União e documentos que o
instruem, organizados pela Contadoria Central da
República e o parecer do Tribunal de Contas, sendo
distribuidos aos senadores os respectivos avulsos
dentro do prazo de 8 dias.
§ 1º. Durante os 5 dias úteis seguintes à
distribuição dos avulsos ficará o projeto em pauta
para receber emendas e pedidos de informação.
§ 2º. Findo o prazo do parágrafo anterior,
serão as emendas e pedidos de informação, dentro
das 48 horas seguintes mandados publicar pelo

Presidente, depois de devidamente classificados.
§ 3º. Em seguida, a Mesa remeterá o processo
com as emendas às comissões designadas no artigo
precedente emitindo cada uma delas o seu parecer
dentro do prazo máximo de 20 dias.
TÍTULO X
Da reforma constitucional
Art. 174. Considerar-se-á proposta ao Senado
emenda à Constituição se apresentada, quando não
vigente o estado de sitio, pela quarta parte, no
mínimo dos seus membros, ou por mais de metade
das assembléias legislativas dos Estados no decurso
de 2 anos.
Parágrafo único. Não será objeto de
deliberação emenda à Constituição tendente a abolir
a Federação ou a República.
Art. 175. Recebida a emenda à Constituição
será lida na hora do expediente e mandada publicar
como Projeto de Reforma Constitucional no Diário
do Congresso Nacional e em avulsos para
serem distribuidos entre os senadores, ficando
sôbre a mesa durante 10 dias úteis para receber
emendas.
Parágrafo único. Não serão admitidas
emendas que não tenham relação direta e imediata
com a proposição inicial.
Art. 176. Nas 48 horas seguintes à leitura
determinada no artigo precedente, será eleita
uma Comissão de Reforma Constitucional, de
15 membros, sob o critério do art. 44 dêste
Regimento.
§ 1º Findo o prazo estabelecido no presente
artigo, serão lidas, apoiadas por seis senadores
e mandadas publicar as emendas que tenham
sido oferecidas ao projeto perante a Mesa e tôda
a matéria será enviada à Comissão Especial
para emitir parecer dentro do prazo máximo de 30
dias.
§ 2º Cinco dias depois de publicado parecer
no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, com
o projeto e as emendas, será a matéria incluída em
ordem do dia.
Art. 177. A primeira discussão será em globo,
procedendo-se, porém, à votação das emendas por
artigo, e, a seguir, do projeto, artigo por artigo.
Parágrafo único. Aprovado o projeto nesse
turno com as emendas, voltará à Comissão que, em
48 horas, apresentará a redação do vencido.
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Art. 178. Presente à Mesa e publicada no
Diário do Congresso Nacional e em avulso a redação
a que se refere parágrafo único do artigo anterior,
juntamente com o projeto inicial e as emendas
aprovadas, abrir-se-á durante 5 dias a segunda
discussão, abrangendo o projeto e as novas
emendas oferecidas em plenário no decurso dêsse
prazo.
§ 1º Antes de submetidas à discussão, serão
as novas emendas lidas sujeitas ao apoiamento de
que trata o § 1º do art. 176.
§ 2º Havendo emendas, o projeto será
novamente enviado à Comissão Especial, a fim de
sôbre elas se pronunciar dentro de 10 dias.
§ 3º Esgotado êsse prazo, com ou sem
parecer, e publicado e distribuido em avulso o
parecer, se houver, cinco dias depois se realizará a
votação.
§ 4º Votar-se-ão em primeiro lugar as
emendas, por grupos das que tiverem parecer
favorável e das que tiverem parecer contrário, salvo
os destaques requeridos e excetuadas as emendas
com subemenda da Comissão Especial, as quais
serão sempre votadas separadamente. A votação do
projeto será em globo, com as alterações resultantes
das emendas aceitas.
§ 5º Aprovada qualquer emenda, será o
projeto remetido à Comissão Especial para elaborar
a redação final, que será submetida a discussão
depois de publicada.
Art. 179. Nas discussões, cada Senador tem
direito a falar durante duas horas, em uma ou mais
vezes. As questões de ordem só poderão ser
propostas dentro dêsse mesmo prazo total.
§ 1º Ao relator, ou ao membro da Comissão
Especial que o substituir é lícito replicar a qualquer
senador, nos prazos que cabem a cada senador.
§ 2º Tõdas as discussões poderão ser
encerradas mediante requerimento assinado por um
quarto do número total dos senadores e aprovado
por dois terços, pelo menos dos presentes, desde
que já se tenham efetuado em duas sessões
anteriores.
§ 3º O interstício entre a votação e qualquer
ato inicial da discussão subseqüente do projeto de
reforma da Constituição, será de 48 horas.
Art. 180. Para encaminhamento de votação só
será permitida a palavra uma vez a cada senador por
15 minutos.
Art.
181.
Todos
os
prazos
e
nterstícios
são
improrrogáveis,
mas
podem ser reduzidos, a requerimento de qual-

quer Senador, aprovado pelo Senado, inclusive os
que já tiverem sido iniciados.
Art. 182. Em tudo quanto não contrariem estas
disposições especiais, regularão a tramitação da
matéria as disposições do Regimento atinentes aos
projetos de lei ordinária.
Art. 183. Aprovado o projeto por maioria
absoluta ou dois terços dos membros do Senado,
será remetido à Câmara dos Deputados com a
comunicação do "quorum" da votação em ambos os
turnos.
§ 1º Se a aprovação tiver sido por maioria
absoluta, o projeto terá na sessão legislativa
ordinária seguinte a mesma tramitação prescrita nos
artigos anteriores, qualquer que tenha sido o
"quorum" constitucional da votação na Câmara dos
Deputados. O mesmo acontecerá se a aprovação do
Senado tiver sido por dois terços e a da Câmara por
maioria absoluta.
§ 2º Se aceito por uma e não aceito por outra
das câmaras do Congresso Nacional, considerar-seá rejeitado o projeto.
§ 3º Recebendo emenda da Câmara dos
Deputados o projeto iniciado no Senado, êsse só
poderá aprová-la por maioria absoluta ou dois terços
dos seus membros depois de parecer da Comissão
Especial.
Art. 184. Aprovada a reforma pelas duas casas
do Congresso Nacional, nos têrmos dos §§ 2º e 3º
do art. 217 da Const. Fed., será promulgada pelas
respectivas Mesas dentro de 48 horas, publicada
com a assinatura dos seus membros e anexada, com
o respectivo número de ordem, ao texto da
Constituição.
Art. 185. Sempre que o Senado tiver
conhecimento de que a Câmara dos Deputados
aprovou, definitivamente, emenda à Constituição
nele iniciada, assentará com a Mesa da outra casa
do Congresso Nacional sua promulgação, dando
publicidade, no Diário do Congresso Nacional do
local e hora em que ela se realizará.
TÍTULO XI
Do comparecimento dos Ministros de Estado
Art. 186. A convocação de um ministro
de
Estado,
resolvida
pelo
Senado,
para
comparecer perante êste ou qualquer das
suas comissões, será a feita por ofício do 1º
secretário, acompanhado de cópia do requerimento
das
informações
pretendidas.
Nesse
mes-
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mo ofício, solicitar-se-á ao ministro designe, dentro
de prazo determinado e nas horas de sessão, o
momento em que deverá comparecer.
Art. 187. O Senado designará dia e hora para
serem ouvidos os ministros de Estado que o
solicitarem.
Art. 188. O ministro de Estado que comparecer
perante o Senado para o fim de prestar
esclarecimentos ou solicitar providências, terá
assento na primeira bancada.
Art. 189. Se o tempo ordinário da sessão não
bastar ao ministro convocado para prestar as
informações solicitadas, o Senado prorrogará a
sessão ou designará outro dia para novo
comparecimento.
Art. 190. Se o ministro convocado não
comparecer no dia e hora designados na forma do
art. 186, sem causa justificada, o presidente do
Senado providenciará no sentido de ser
imediatamente instaurado processo por crime de
responsabilidade.
TÍTULO XII
Do Senado como órgão Judiciário
Art. 191. Quando o Senado tiver de julgar o
presidente da República, os membros do Supremo
Tribunal Federal, os ministros de Estado e o
procurador geral da República, será presidido pelo
Presidente ao Supremo Tribunal Federal.
Art. 192. Para êsse fim, e logo que lhe sejam
enviados os documentos indispensáveis ao
processo, o presidente do Senado oficiará ao do
Supremo Tribunal Federal, convidando-o a assumir a
presidência no dia e hora designados.
Art. 193. O processo de julgamento será
estabelecido em lei.
TITULO XIII
Da economia, interna do Senado e sua Polícia
Art. 194. A Mesa fará manter a ordem e o
respeite indispensáveis no edifício do Senado e suas
dependências exercerá a atribuição de distribuir
fiscalizar o serviço da Secretaria, empregando para
êsse fim os meios facultados no respectivo
Regulamento.
Art. 195. O policiamento do edifício do Senado
e de suas dependências compete, privativamente, à
Comissão Diretora, sob a direção do seu Presidente,
sem intervenção de qualquer outro Poder.

Parágrafo único. Far-se-á o policiamento,
ordinariamente, com a polícia privativa do Senado,
que será criada no Regulamento da Secretaria e, se
necessário, por fôrça pública e agentes da polícia
comum requisitados e postos à disposição da Mesa.
Art. 196. E' permitido a qualquer pessoa,
vestida decentemente, assistir às sessões, do lugar
decentemente, que lhe fôr reservado, sem armas e
conservando-se em silêncio.
Art. 197. Se no edifício do Senado ou em suas
dependências alguém perturbar a ordem, depois da
primeira advertência, o presidente mandará pô-lo em
custódia; feitas as averiguações necessárias,
mandará soltá-lo ou entregar à autoridade
competente, com oficio do 1º secretário, participando
a ocorrência.
Art. 198. Ao Ministro da Fazenda serão
enviadas as fôlhas do subsídio dos senadores e as
dos vencimentos dos funcionários da Secretaria a fim
de serem pagas pelo Tesouro Nacional, no edifício
do Senado.
Art. 199. O Diretor Geral da Secretaria, sob a
fiscalização da Comissão Diretora, servirá de
tesoureiro das quantias que forem votadas na lei do
orçamento
ou
em
créditos
especiais
ou
extraordinários, para as despesas ordinárias e
eventuais da Casa. Recolherá as quantias que
receber do Tesouro Nacional ao cofre da Secretaria,
ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica, se assim
julgar mais conveniente a Comissão Diretora.
Art. 200. Mensalmente, o diretor geral da
Secretaira apresentará conta do que recebeu e
despendeu e do saldo que existe em caixa, a fim de
ser examinada e aprovada pelo vice-presidente e
trimestralmente pela Comissão Diretora.
Parágrafo único. No comêço de cada ano, a
Comissão Diretora requisitará ao Ministro da
Fazenda os saldos das verbas do Senado, do ano
anterior, que ficaram no Tesouro, a fim de dar-lhes
aplicação nos serviços do Senado, de acôrdo com as
suas necessidades.
TÍTULO XIV
Da Secretaria
Art. 201. Haverá um livro de inscrição pessoal
dos senadores, destinado a registrar o nome
parlamentar, idade, estado civil de cada um e outras
declarações que deva ou julgue conveniente fazer.
Parágrafo
único.
Nêsse
livro
o
senador se inscreverá de próprio punho,
fazendo
as
declarações
referidas
neste
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artigo e no parágrafo 1º do art. 44, a fim de lhe
ser expedida a carteira de identidade pelo 1º
secretário.
Art. 202. Os serviços do Senado serão
executados pela sua Secretaria e reger-se-ão por um
regulamento especial, que fica considerado parte
integrante dêste Regimento.
Parágrafo único. A Comissão Diretora não
poderá requisitar funcionários de qualquer repartição
ou serviço público.
At. 203. Haverá serviços especiais que
funcionarão em colaboração com as comissões
permanentes, destinadas a atender aos seguintes
fins: intercâmbio parlamentar, estudos e pesquisas
para elaboração legislativa e organização de
ementário de legislação e jurisprudência inclusive
administrativa.
Art. 204. Será organizado um serviço auxiliar
para atender ao encargo de elaboração legislativa
das representações dos partidos no Senado.
TÍTULO XV
Disposições gerais
Art. 205. O Regimento Interno só poderá ser
modificado ou reformado por meio de projeto de
resolução, oferecido por qualquer senador pela
Comissão Diretora ou por comissão especial
nomeada em virtude de deliberação do Senado e da
qual deverá fazer parte um membro da Comissão
Diretora.
§ 1º. Em qualquer caso, o projeto após
publicado e distribuído em avulsos, ficará sôbre a
mesa durante três sessões, a fim de receber
emendes indo depois dêsse prazo vara o efeito de
parecer, à Comissão Especial que o elaborou, ou à
Comissão Diretora se fôr o projeto de sua iniciativa
ou de algum senador.
§ 2º. O parecer mencionado no parágrafo
precedente será emitido dentro de 10 dias, quando o
projeto seja de simples modificações e de 20 dias
quando se trate de reforma.
§ 3º. A discussão do projeto e das emendas
em plenário será em globo, votando-se em
primeiro lugar as emendas, uma por uma, e
depois o projeto por títulos, capítulos ou seções, se
os contiver, conforme delibere o Senado, por
consulta de presidente ou a requerimento de algum
Senador.
Art. 206. A Mesa fará, todos os anos, ao fim da
sessão legislativa, a consolidação das modificações
que tenham sido feitas no Regimento, do qual
mandará tirar nova edição durante o interregno das
sessões.

Art. 207. As dúvidas sôbre a interpretação do
Regimento Interno, na sua prática, constituirão
questões de ordem, que poderão ser suscitadas em
qualquer fase da sessão.
§ 1º Das questões de ordem, que serão
decididas pelo presidente, haverá recurso para o
Senado, a requerimento de qualquer de seus
membros. O presidente poderá, entretanto,
independente de requerimento, submeter ao plenário
a decisão das questões.
§ 2º – As decisões sôbre que dispõe êste
artigo consideram-se como simples precedentes e só
adquirem fôrça obrigatória, quando incorporadas ao
regimento.
Art. 208. Nenhum Senador poderá falar pela
ordem por mais de dez minutos, nem mais de uma
vez, sôbre cada assunto ou questão.
Art.
209.
As
petições,
memoriais,
representações ou outros documentos dirigidos ao
Senado deverão ser entregues ao diretor geral da
Secretaria e serão, segunda a sua natureza,
remetidos às comissões competentes ou arquivados,
depois de lidos, em súmula, no expediente da
sessão.
Parágrafo único. Não serão recebidas petições
e representações sem data e assinatura, ou em
têrmos desrespeitosos. As assinaturas serão
reconhecidas quando a Mesa julgar necessário.
Art. 210. Quando uma comissão julgue que
qualquer dos documentos a que se refere o artigo
anterior não deve ter andamento, mandará arquiválo, podendo ser reaberto o seu estudo se o Senado
assim o deliberar a requerimento de qualquer de
seus membros.
Art. 211. A irradiação ou gravação de
discursos proferidos no Senado dependerá de
autorização do plenário.
Art. 212. A Mesa fará imprimir e distribuir, no
princípio de cada sessão legislativa, uma sinopse de
tôdas as proposições que estejam em curso ou
tenham sido resolvidas pelo Senado na sessão
anterior.
TÍTULO XVI
Disposições Transitórias
Art. 213. O Senado votará resoluções, que
serão consideradas parte integrante do Regimento,
regulando as normas a serem observadas nos casos
dos artigos 19, § 6º, 33, 63, II, 64 e 156, § 2º, da
Const. Fed. e do art. 6º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Parágrafo
único.
Enquanto
não
fôr cumprido o disposto neste artigo a
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deliberação sôbre a matéria nele prevista será
inteiramente regida pelo Regimento.
Art. 214. Fica a Comissão Diretora autorizada
a elaborar, dentro de 30 dias, um projeto de revisão
do Regulamento da Secretaria, submetendo-o à
aprovação do Senado.
Parágrafo único. Sôbre o projeto de que trata
êste artigo deverá pronunciar-se a Comissão
Especial de Revisão do Regimento Interno.
Sala das Comissões em 28 de julho de 1947.
– Hamilton Noqueira – presidente. – Attílio Vivacqua,
relator – Clodomir Cardoso.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto assim
emendado, queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a
indicação aprovada para votação do Regimento, o
projeto vai, com as emendas, à Comissão Especial,
que dispõe de 48 horas para redigir o vencido. (Pausa.)
E' aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 20 – 1948
Requeiro seja transcrito nos anais do Senado,
o eloqüente e oportuno discurso pronunciado na
cidade de São Paulo, no dia 25 do corrente mês,
aniversário da sua gloriosa fundação, pelo Exmo. Sr.
Presidente da República, Eminente General Eurico
Gaspar Dutra.
Sala das Sessões, em 30 de janeiro de 1948.
– Euclydes Vieira.
São aprovadas em discussão única e vão à
Comissão de Redação as seguintes proposições:
PROPOSIÇÃO
Nº 253 – 1947
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São aprovados os Atos concluídos na
Conferência Internacional de Saúde, convocada em
Nova York, em 19 de julho de 1946, pelo Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PROPOSIÇÃO
Nº 285 – 1947
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
E'
o
Poder
Executivo
autorizado
a
abrir,
pelo
Ministério
da

Viação e Obras Públicas, o crédito especial
de setenta milhões quatrocentos mil, quinhentos
e cinqüenta e oito cruzeiros e sessenta
centavos (Cr$ 70.400.558,60) para pagamento
à concessionária do pôrto de Santos, nos têrmos
do Decreto-lei nº 9.406, de 27 de junho de 1946,
a saber:
Cr$
Para
entrega
complementar,
relativa
ao
exercício
de 3.764.870,20
1946.................................................
Para entrega em parcelas mensais,
com
bases
na
arrecadação
realizada neste exercício................. 66.635.688,40
70.400.558,60
Art. 2º O crédito a que se refere o
artigo anterior, será distribuído à Delegacia
Fiscal do Tesouro Nacional no Estado de São
Paulo.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Votação, em discussão única,da proposição
nº 197, de 1947, que concede vantagens a
militares que participaram de operações de
guerra. (Com pareceres nºs. 570-47 e 47-48,
da Comissão de Fôrças Armadas, o primeiro
com voto em separado do Senhor Severiano
Nunes; nºs 570-47 e 47-48, da Comissão
de
Finanças;
nºs
101-48,
da
Comissão
de Constituição e Justiça; emendas de plenário
e das Comissões de Finanças e de Fôrças
Armadas).
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo
com o Regimento a votação começará pelas
emendas.
Há uma emenda supressiva do artigo
6º da proposição. A Comissão de Fôrças
Armadas opinou, porém no sentido de ser
êsse artigo destacado para constituir projeto em
separado.
Há, por conseguinte, dois pareceres:
o da Comissão de Finanças, que manda
suprimir
o
artigo,
e
o
da
Comissão
de
Fôrças
Armadas
que
sugere
passe
o mesmo artigo a constituir projeto em
separado.
O artigo 6º diz o seguinte:
"Idênticas vantagens serão concedidas
aos civis e militares que foram incorporados
na missão médica que o Brasil enviou
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à França, em caráter militar, na guerra de 19141918, com direito à receber os vencimentos
correspondentes ao pôsto da promoção, conferida
por esta lei, sòmente a partir de sua vigência".
A emenda supresiva, da Comissão de
Finanças, pelo Regimento, tem preferência na
votação.
O SR. SALGADO FILHO (*) (para
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, o art. 6º
da proposição manda estender, àquêles que
serviram na guerra de 1914, as vantagens conferidas
aos militares que tomaram parte no último conflito
mundial.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não. Manda
estender essas vantagens sòmente aos que serviram
na missão médica em 1914.
O SR. SALGADO FILHO: – Apenas aos que
serviram na missão médica de 1914, tem razão o
nobre colega.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A emenda
não manda extender os benefícios aos que
prestaram serviços na guerra de 1914-1918; mas
sòmente aos que integraram a missão médica
brasileira.
O SR. SALGADO FILHO: – Aos componentes
da missão médica brasileira enviada àquela
guerra.
O SR. ARTHUR SANTOS: – E por que
não aos soldados que estiveram na frente de
batalha?
O SR. SALGADO FILHO: – A Comissão
de Fôrças Armadas, estudando o assunto, opinou
no sentido dêsse artigo constituir projeto em
separado. A Comissão de Finanças, porém,
considerou o caso concretamente e aconselhou sua
supressão.
Sr.
Presidente,
se
estendermos
as
vantagenes
conferidas
aos
militares
que
participaram do conflito de 1914 aos integrantes da
missão médica que o Brasil mandou àquela guerra,
teremos, pela mesma razão, de abranger os que se
empenharam na guerra do Paraguai e outras mais.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito bem.
O SR. SALGADO FILHO: – E seria
menosprezar o esfôrço de guerra das nossas Fôrças
que tomaram parte na última guerra mundial.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Ainda há a
considerar que o dispositivo sequer considera os que
participaram daquela guerra. Refere-se apenas aos

componentes da missão médica. Não tem relação
alguma com o projeto, nem próxima nem remota. E'
disposição verdadeiramente estravagante. V. Ex.ª
tem tôda a razão.
O SR. SALGADO FILHO: – Agradeço o
aparte com que me honrou o nobre colega. S. Ex.ª,
sempre brilhante em suas manifestações, foi, neste
caso, mais uma vez, consciencioso.
Sr. Presidente, as vantagens conferidas
àqueles que, na última guerra, sofreram os perigos
da guerra que enfrentaram o inimigo terrível,
possuidor de material bélico desconhecido, não
podem ser estendida a outros sem que para isso
haja grande justificativa.
No que concerne à aviação, por exemplo,
nossos patrícios tiveram que vencer as cortinas de
aço opostas pelo inimigo, para combatê-lo na
retaguarda e aliviar o sofrimento das fôrças da frente.
O Exército brasileiro lutou contra a própria
natureza do terreno e as intempéries, dentro de
trincheiras cheias de gelo. Estender as vantagens
que lhes são conferidas a uma missão meramente
científica, é menosprezar o esforço, a bravura, o
heroísmo dos nossos soldados; é nivelá-los àqueles
que não combateram, não arriscaram a vida, não se
expuseram a todos os perigos.
Sr. Presidente, é a primeira oportunidade que
se apresenta aos brasileiros para demonstrar a
êsses heróicos soldados, que tanto elevaram o
Brasil, respeito e entusiasmo pela sua bravura. E não
se pode, por simples questão sentimental, igualá-los
aos que não se expuseram, como êles, aos horrores
de uma guerra.
Tive oportunidade, no parecer que emiti
perante a Comissão de Finanças, de frisar que dos
chefes das nossas Fôrças Armadas que lutaram na
Itália, hoje na reserva, apenas um, o General
Mascarenhas de Morais, orgulho de todos nós
brasileiros, teve manifestação, da Assembléia
Nacional Constituinte, que lhe conferiu as honras de
Marechal do Exército.
O Coronel Nero Moura voltou com os mesmos
galões com que lutou passou para a reserva no
mesmo pôsto que honrou nos campos de batalha.
Êsses bravos, que encheram de orgulho os
brasileiros, que tanto elevaram o nome do Brasil nos
campos europeus, glorificando a nossa Pátria,
podem ser equiparados àqueles que, na retaguarda,
ou mesmo longe do
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combate, não tiveram missões arriscadas, não
enfrentaram perigos!?
O Coronel Nero Moura, com o valente grupo
que o acompanhou, teve de fazer estágio nos
Estados Unidos, de mais de um ano, para
aperfeiçoar-se na moderna técnica aviatória. Alguns,
durante a guerra, efetuaram mais de uma centena de
missões arriscadíssimas, combatendo o inimigo na
própria toca, onde se encontrava mais reforçado,
mais tenaz, mais resguardado.
Como, pois, equiparar êstes bravos soldados
àquêles que não combateram, que não enfrentaram
o inimigo e não arriscaram a vida?
Sr. Presidente, nossos patrícios devem sentir
que os seus esforços pela causa da humanidade,
encontram no Congresso Nacional a compensação
moral a que fizeram jus, pela bravura, pelo
patriotismo, elevando bem alto, nos céus e nos
campos da Itália, o nome do Brasil.
Só quem viu a que êsses soldados tiveram de
enfrentar, só quem assistiu àquelas tremendas
batalhas, pode aquilitar do seu patriotismo, do seu
heroísmo, da sua bravura!
Sr. Presidente, pelos motivos que acabo de
expôr, peço em nome da Comissão de Finanças, que
o Senado aprove a emenda supressiva, a fim de que
venham a gozar das vantagens da lei, apenas
aquêles que lutaram e se sacrificaram nos campos
da Itália. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Os srs. senadores que
aprovam a emenda da Comissão de Finanças,
supressiva do artigo 6º da proposição, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
E' aprovada a seguinte:
EMENDA
Ao art. 6º
Suprima-se
O SR. PRESIDENTE: – Fica prejudicado o
parecer da Comissão de Fôrças Armadas, no sentido
de ser destacado o art. 6º para constituir projeto em
separado.
Passa-se à emenda substitutiva da Comissão
de Finanças ao art. 2º, parágrafo único.
Os senhores que a aprovam queiram ficar
sentados. (Pausa).
E' aprovada a seguinte:
EMENDA
O parágrafo único do art. 2º redija-se:

"Os sargentos que possuirem curso de
comandante de pelotão, seção ou eqüivalente,
quando forem transferidos para a reserva,
ou reformados, serão graduados no pôsto de
sargento tenente com os vencimentos integrais dêste
pôsto."
O SR. PRESIDENTE: – No plenário foi
oferecida uma emenda ao art. 1º. A Comissão de
Fôrças Armadas apresenta a essa emenda uma
subemenda cuja aprovação a prejudicará.
Em votação a sub-emenda, que tem
preferência.
Os srs. senadores que a aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
E' aprovada a seguinte:
EMENDA
Art. 1º – O oficial das Fôrças Armadas
que serviu no teatro de operações na Itália,
ou tenha cumprido missões de patrulhamento
de guerra em qualquer outro teatro de
operações
definidas
em
lei
especial,
quando transferido para a reserva remunerada
ou reformado, será previamente promovido ao
pôsto imediato com os respectivos vencimentos
integrais.
Fica prejudicada a seguinte:
EMENDA
Ao artigo 1º, acrescente-se:
Parágrafo único – São incluídos nas missões
de patrulhamento os serviços de operações de
guerra de defesa do litoral brasileiro prestados nas
bases aéreas, Ilha Fernando de Noronha e nos
navios das fôrças e comandos navais pelo oficial que
recebeu terço de campanha.
O SR. PRESIDENTE: – Os senhores que
aprovam a Proposição assim emendada, queiram
conservar-se sentados (Pausa).
E' aprovada com as modificações constantes
das emendas aceitas e vai à Comissão de Redação
de Leis a seguinte:
PROPOSIÇÃO
Nº 197, de 1947
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O oficial das Fôrças Armadas que
serviu no teatro de operações
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da Itália, ou tenha cumprido missões de
patrulhamento de guerra em qualquer outro pelo
Ministério respectivo quando transferido para a
reserva remunerada ou reformado, será prèviamente
promovido ao pôsto imediato, com os respectivos
vencimentos integrais.
Art. 2º os subtenentes, sub-oficiais e
sargentos da FEB, FAB e Marinha de Guerra, que
preencherem as condições exigidas no art. 1º
gozarão das mesmas vantagens concedidas aos
oficiais.
Parágrafo único. Aos sargentos que possuírem
curso de comandante de pelotação, seção ou
equivalente, serão transferidos para a reserva no
pôsto de segundo tenente, com os vencimentos
integrais dêste.
Art. 3º Os militares que já tenham
sido transferidos para a reserva remunerada,
ou reformados, gozarão destas vantagens,
desde que satisfaçam as exigências dos artigos
anteriores.
Art. 4º Os militares, inclusive os convocados,
incapacitados fisicamente para o serviço, em
conseqüência de ferimentos recebidos, ou de
moléstias adquiridas no teatro de operações da
última guerra, serão promovidos ao pôsto imediato
ao que tinham quando receberam os ferimentos ou
adquiriram a moléstia, e reformados com os
vencimentos da última promoção, na forma estatuída
elo Decreto-lei nº 8.795, de 1946.
Art. 5º Os funcionários públicos federais,
estaduais, municipais, de entidades autárquicas ou
de sociedades de economia mista, que tenham
participado das referidas operações de guerra, ao se
aposentarem gozarão das vantagens estabelecidas
na presente lei.
Art. 6º Idênticas vantagens serão concedidas
aos civis e militares que foram incorporados na
Missão Médica que o Brasil enviou à França, em
carater militar, na guerra de 1914-1918, com direito
a receber os vencimentos correspondentes ao pôsto
da promoção conferida por esta lei, sòmente a partir
de sua vigência.
Art. 7º Revogam-se as disposições em
contrário.
Votação em 2ª discussão, do projeto
nº
1
de
1948,
que
dispõe
sôbre
a
aposentadoria
dos
membros
do
Ministério
Público com os requisitos do artigo 30, ns. I

e II do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição. (Com parecer favorável nº 111, da
Comissão de Constituição e Justiça).
O SR. PRESIDENTE: – Como o Senado deve
estar lembrado ao projeto primitivo foi apresentado
um substitutivo, aprovado em primeira discussão. A
êsse substitutivo foi oferecida uma emenda, que
determina sejam intercaladas, no artigo 1º, as
palavras "e seus delegados".
O dispositivo ficará assim redigido: "Os
funcionários públicos efetivos, os membros do
ministério ou servidores judiciais, exonerados pelo
govêrno provisório e seus delegados...".
A Comissão de Constituição e Justiça deu
parecer favorável a esta emenda, que estende o
disposto no artigo 1º aos funcionários estaduais.
Os srs. senadores que aprovam a emenda,
queiram conservar-se como se acham. (Pausa).
E' aprovada a seguinte:
EMENDA
Intercale-se no artigo 1º o seguinte (depois
das palavras "Govêrno Provisório" e antes da palavra
"com"):
e seus delegados.
O SR. PRESIDENTE: – Os Senadores que
aprovam o Projeto assim emendado, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
E' aprovado com a modificação constante da
emenda aceita e vai a Comissão de Redação de leis
o seguinte:
PROJETO
Nº 1 – 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os funcionários públicos efetivos, os
membros do Ministério Público e os serventuários de
Justiça exonerados pelo Govêrno Provisório, com os
requisitos do artigo 30 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórios da Constituição de 18
de setembro de 1946, que não foram reintegrados
nos cargos que exerciam ou postos em
disponibilidade ou foram nomeados para cargo
não
equivalente,
serão
aposentados
com
os proventos dos cargos que exerciam, se
existentes, ou de cargos equivalentes, nos têr-
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mos do artigo 2º da lei nº 583, de 8 de novembro de
1937.
Parágrafo único. Tendo sido extinto o cargo e
não havendo equivalente, a aposentadoria será
concedida com te, a aposentadoria será concedida
com os vencimentos e vantagens da data da extinção
e acréscimos concedidos em leis posteriores.
Art. 2º Serão revistas as aposentadorias já
decretadas a fim de serem enquadradas nos
dispositivos da presente lei.
Art. 3º O Govêrno mandará reexaminar as
reclamações sôbre as quais a Comissão Revisora
não opinou a fim de aproveitar os reclamantes contra
os quais nada tiver existido nas vagas da carreira, de
que foram afastados.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
São sem debate aprovados os seguintes
pareceres:

dos Deputados, é de parecer que lhe seja dada a
redação com que êle vem em anexo.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em de
janeiro de 1948 – Clodomir Cardoso, presidente. –
Waldemar Pedrosa, relator. – Ribeiro Gonçalves –
Cícero de Vasconcellos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito
especial de cento e sessenta e cinco mil
cruzeiros Cr$ (165.000.00), para atender a
despesa com o pagamento do auxílio devido
ao Estado do Rio Grande do Sul, e relativo
ao acôrdo estabelecido para a execução, no
território do mesmo Estado, das leis, regulamentos
e demais disposições federais sôbre a caça
e a pesca, na forma do art. 11, do Regulamento
aprovado pelo Decreto-lei nº 15, de março de
1939.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER
Art. 3º Revogam-se as disposições em
Nº 112, de 1948
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – As proposições
Redação do final da proposição número 322, números 281 e 322, de 1947, sobem à sanção.
São sem debate aprovadas em discussão
de 1947.
A Comissão é de parecer que seja dada ao única e vão à Comissão de Redação de Leis as
projeto nº 896-A, de 1947, da Câmara dos Deputados, seguintes proposições:
a redação final submetida em anexo ao Senado.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 30
PROPOSIÇÃO
de janeiro de 1948. – Clodomir Cardoso, presidente.
– Cícero de Vasconcelos, relator. – Ribeiro
Nº 6 – 1948
Gonçalves. – Waldemar Pedrosa.
O Congresso Nacional decreta:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a Art. 1º É aberto ao Congresso Nacional o
abrir, ao Congresso Nacional – Senado Federal, o crédito especial de Cr$ 1.624.852,50 (um
crédito especial de Cr$ 12.700,90 (doze mil, milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos
setecentos cruzeiros e noventa centavos), para e cinqüenta e dois cruzeiros e cinqüenta
acorrer ao pagamento de diferença de gratificação centavos), sendo Cr$ 34.185,00 (trinta e quatro
adicional, relativa ao exercício de 1946 a mil, cento e oitenta e cinco cruzeiros)
funcionários da Secretaria daquela Casa do para
pagamento
de
gratificação
adicional
Congresso, nos têrmos da tabela anexa.
a funcionários da Secretaria do Senado Federal,
Art. 2º – Revogam-se as disposições em Cr$ 994.326,00 (novecentos e noventa e quatro
contrário.
mil, trezentos e vinte e cinco cruzeiros),
para pagamento a funcionários da Secretaria
da Câmara dos Deputados e Cr$ 596.342,50
PARECER
(quinhentos e noventa e seis mil, trezentos
Nº 113 – 1948
e quarenta e dois cruzeiros e cinqüenta centavos)
para os da Secretaria do senado Federal, a título
Redação final da proposição nº 261, de 1947. de gratificação correspondente a um mês
A
Comissão,
tendo
examinado
o de vencimentos integrais pelos serviços que
projeto nº 8.888-A, de 1947, da Câmara, efetivamente prestaram, durante o período
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da convocação extraordinária do Congresso
Nacional.
Art. 2º É Igualmente aberto o crédito
especial de Cr$ 28.550.00 (vinte e oito mil,
quinhentos e cinqüenta cruzeiros), ao Ministério
da Viação e Obras Públicas, para pagamento e
funcionários da Agência dos Correios e
Telégrafos da Câmara dos Deputados, a titulo de
gratificação de um mês de vencimentos, pelos
serviços que efetivamente prestaram durante o
período da convocação extraordinária do
Congresso Nacional.
Art. 3º É ainda aberto o crédito especial de
Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) ao
Ministério da Justiça e Negócios Interiores para
pagamento a título da gratificação aos
funcionários do Departamento Federal de
Segurança Pública, que tiverem exercício de suas
funções junte à Câmara dos Deputados e ao
Senado Federal, no período da convocação
extraordinária do Congresso Nacional.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
PROPOSIÇÃO
Nº 297 – 1947
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o
crédito especial de vinte e sete milhões, duzentos
e um mil duzentos e quatro cruzeiros e cinquenta
centavos (Cr$ 27.201.204,50), para pagamento, à
Prefeitura do Distrito Federal, do auxilio
destinado à manutenção, no exercício de 1947,
dos serviços de esgotos da Capital da
República.
Art. 2º A verba 3 – Serviços e Encargos.
Consignação I subconsignação 36 – 04-05, alínea
b. Anexo número 15, do orçamento geral da
República para 1947 (Lei nº 3 de 2 de dezembro
de 1946), torna sem aplicação na quantia de que
trata o artigo 1º.
Art. 3º Esta lei entrará em viger na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Discussão única da proposição nº 56, de
1947, que dá nova redação á letra "e" das
isenções constantes da alínea I, aparelhos,
máquinas e artefatos de metal, Tabelas A, do
Decreto-lei número 7.404, de 1945. (Com
pareceres números 81 e 82, das Comissões

de Constituição e Justiça e de Finanças, oferecendo
entendas).
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o
Regimento, devem ser votadas em primeiro lugar as
emendas.
Há emenda da Comissão de Constituição e
Justiça, supressiva do parágrafo único do art. 1º, que
estabelece:
"Nenhum procedimento fisca será intentado para
cobrança do impôsto suprimido em virtude desta lei".
A Comissão de Finanças, por sua vez,
apresentou emenda, dando ao dispositivo transcrito a
seguinte redação:
"Redija-se o parágrafo único da seguinte maneira:
Nenhum procedimento fiscal será intentado para
cobrança do impaste suprimido em virtude desta lei,
desde que o imposto não tenha sido cobrado do
fabricante a partir da vigência do Decreto nº 7.404, de 22
de março de 1945".
O Sr. Senador Apolônio Sales enviou à Mesa
requerimento, pedindo preferência para a votação da
emenda da Comissão de Finanças.
Nos têrmos do Regimento, o pedido independe
de apoiamento e não tem discussão.
Os srs. que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
E' aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 23, de 1948
Requeiro preferência para a emenda substitutiva
da Comissão de Finanças
Sala das Sessões, em 3 de Fevereiro de 1948. –
Apolonio Sales.
O SR. PRESIDENTE: – Concedida a preferência,
passa-se à votação da emenda da Comissão de
Finanças.
Os srs. senadores que a aprovam queiram
conservar-se sentados.
(Pausa).
E' aprovada a seguinte
EMENDA
Redija-se o parágrafo único do artigo 1º da
seguinte maneira:
"Parágrafo único. Nenhum procedimento
fiscal será intentado para cobrança o impõsto
suprimido em virtude desta Iei, desde que o imposto
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não tenha sido cobrado pelo fabricante a partir da
Discussão única da proposição nº 176, de
vigência do “Decrete nº 7.404, de 22 de março de 1945”. 1947, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Fica prejudicada a seguinte
Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$
40.000.00 para pagar ao Sr. José Augusto de Farias.
EMENDA
(Com pareceres favoráveis, ns. 83 e 84,
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Ao art. 1º Suprima-se o parágrafo único.
Finanças).
O SR. PRESIDENTE: – Não há outras emendas.
Discussão única da proposição nº 290, de
Passa-se à votação do projeto.
1947, que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Os Senhores que o aprovam, com a Fazenda, do crédito especial de Cr$ 1.186.761,70
modificação
anteriormente
aceita
queiram para atender à despesa com o pagamento de
permanecer sentados. (Pausa).
juros de apólices emitidas nos termos do DecretoE aprovada com a modificação constante da lei nº 7.393 de 16 de Março de 1945. (Com
emenda aceita e vai à Comissão de Redação de Leis parecer favorável, nº 79, da Comissão de
seguinte
Finanças).
Discussão única da proposição nº 306, de
PROPOSIÇÃO
1947, que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Fazenda, do credito especial de Cr$ 1.014.703,60
Nº 56 – 1947
para pagamento de juros das apólices emitidas nos
têrmos do Decreto-lei nº 6.116, de 16 de dezembro
O Congresso Nacional decreta Decreta:
de 1943, relativos ao período de 5 de novembro a 3I
Art. 1º A letra e das isenções constante da de dezembro de 1945. (Com Parecer favorável, nº
alínea I, Aparelhos, Máquinas e Artefatos de Metal, 78, da Comissão de Finanças).
Tabele A, do Decreto-lei nº 7.404 de 22 de março de
Levanta-se a sessão às 15 horas e 40
1945, fica assim redigida:
minutos.
e) os veículos de qualquer espécie “chassis” ou
Discurso do Sr. Presidente da República
carroserias, inclusive os elevadores; os arcos e cubos que se publica por deliberação do Senado, em 3de aço para rodas, aparelhos de choque e tração, 2-48.
engates, eixos, rodas de ferro fundido “coquilhado” vara
Senhor Governador do Estado de São
vagões de estradas de ferro, cilindros para freios, Paulo,
sapatas de freio, assim como qualquer peça de aço ou
Senhor Cardeal Arcebispo,
ferro empregada exclusivamente em locomotivas,
Meus senhores:
tenders, vagões ou carros para estradas de ferro”.
A penúltima vez que me concedestes a
Parágrafo único. Nenhum procedimento fiscal hospitalidade da vossa gloriosa Cidade, aqui vim,
será intentado para cobrança do impôsto suprimido como Ministro da Guerra, a exprimir o
em virtude desta lei.
agradecimento do Exército Nacional à mulher
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. bandeirante pela confiança patriótica e pelo
O SR PRESIDENTE: – Está esgotada a incentivo
carinhoso
dedicados
às
fôrças
matéria da ordem do dia.
brasileiras que combateram no velho chão da
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a Europa. Recordei nessa visita, como recordo
sessão designando para a de amanhã a seguinte
ainda agora, a cerimônia imponente e magnífica
da entrega da bandeira nacional, no Vale do
ORDEM DO DIA
Anhangabaú, às unidades paulistas que iam
integrar a Fôrça Expedicionária Brasileira.
Discussão única do projeto de resolução nº 2,
Retornei, em 1945, para agradecer
de 1948, que resolve nomear Lavra Bandeira Acioli, o
lançamento,
entre
vós,
da
minha
taquígrafo classe “M”. – (Da Comissão Diretora, em candidatura
à
Presidência,
quando
me
conclusão ao parecer nº 90).
coloquei,
como
cidadão,
a
serviço
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da volta ao regime constitucional, buscando na vossa
tradição republicana a deliberada e firme orientação
que nos haveria de restituir, como restituiu, uma
Constituição democrática e um govêrno livremente
eleito pelo Povo.
Foi nessa ocasião, faltando um mês para a
jornada pacificadora de 29 de outubro, que
tive oportunidade de, sôbre São Paulo e a
cooperação espiritual da Igreja, enunciar êstes
conceitos:
“Felizmente não lhe falta, como, de resto, à
nossa Pátria, nessa campanha, o espiritual e
eficiente apôio da Igreja, legitimamente interessada
na obra comum da democratização do mundo
dentro dos princípios de humanidade capazes de
preservar o indivíduo, a família e a sociedade, dos
males que os ameaçam, oriundos de ideologias
extremadas que repugnam à razão natural, anulam
a personalidade, ridicularizam a fé, enfraquecem a
família,
destroem
a
liberdade
individual,
automatizam as multidões e afastam dos caminhos
do homem a esperança do bem-estar social, que é,
afinal, o nobre objetivo da luta pela vida. Guardiã da
doutrina evangélica de Cristo que lhe ensaiam o
organismo
multisecular,
e
dos
admiráveis
ensinamentos da “Rerum Novarum”, e da
“Quadragésimo Anno”, está reservada à Igreja, nos
tempos revoltos de agora, uma grande e delicada
missão de reconstrução e reequilíbrio do mundo,
reconduzindo os homens desvairados pelas
tempestades desta época de saturação materialista
às rotas bonançosas do espiritualismo, da justiça e
da caridade cristã”.
Rememoro essas palavras, neste momento,
para agradecer, em nome do Brasil, a imensa
contribuição das nossas fôrças espirituais, em São
Paulo, na defesa do patrimônio moral da
nacionalidade.
A história da vossa gente é a nossa própria
história. Nos limites desta grande Cidade, o velho
Colégio dos Jesuitas iniciava uma obra de civilização
que se tornaria inteiramente autônoma às margens
do Ipiranga. Do coração da província paulista, partiu
o movimento republicano que nos levou ao 15 de
Novembro.

Por duas vêzes fostes pioneiros da conquista
do solo: – quando o revelastes nas bandeiras, e
quando o ocupastes com os cafezais, levando-os do
Vale do Paraíba às margens do Paraná.
Na energia dêsses episódios, o povo brasileiro se
revê com orgulho e os sente reproduzidos no terreno da
nossa industrialização. O vosso espírito criador se revela
também na poderosa organização que construístes, nas
indústrias e nas fazendas, nos portos e nas ferrovias.
Sente-se ainda, no plano da inteligência como
no plano moral, a grandeza das vossas iniciativas,
dentre as quais é meu desejo ressaltar, no passado, a
campanha contra o analfabetismo e a da pregação do
voto secreto – tornado realidade –; e, maior que tôdas,
a cruzada nacionalista, iniciada em 1915, inflamando a
vossa ardorosa mocidade que tão bem compreendeu o
evangelho de civismo pregado por Olavo Bilac.
Por tôdas essas razôes, brasileiros de São
Paulo, sinto-me lisonjeado com as vossas
homenagens, e especialmente com as palavras do
vosso intérprete dêste momento, o vosso operoso
governador. Acaba de ser traçado um quadro real da
posição de São Paulo dentro da Federação. Avultam,
desde logo, a vocação constitucionalista da serra
bandeirante e a índole dos paulistas que os conduz ao
trabalho construtivo, dentro do clima da ordem. Desde
que o espírito paulista se desalterou sempre nas mais
puras fontes de brasilidade, não há como falar na volta
de São Paulo ao seio da comunidade brasileira. Esta
não existiria como a conhecemos: estaria mutilada,
história e substancialmente, se a componente paulista
não a tivesse sempre integrado, indissolùvelmente. O
que houve no País foi a vitória do ideal democrático e o
restabelecimento do sistema representativo, em
consonância com as aspirações mais vivas e mais
legítimas de tôda a nossa gente.
Congratulo-me, pois, convosco, porque o Brasil
está constitucionalizado, e porque, na sua autonomia,
São Paulo decide dos seus negócios peculiares,
escolhendo os seus dirigentes e encaminhando os
seus próprios destinos. Terminaram os sofrimentos de
São Paulo, sobretudo quanto às incertezas em
face do Poder Central e seis efémeros delegados
políticos, no trato dos assuntos locais. Gozando
agora de auto-determinação, dentro do sistema
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federativo, – impõe-se-vos maior entendimento para
uma ação político-administrativa, acima das
atividades partidárias, situando a terra de Piratininga
no seu brilho de estrêla de primeira grandeza, na
constelação brasileira. Cessou a época dos
equívocos e desentendimentos, justificando-se uma
trajetória harmoniosa, a benefício da solução dos
vossos magnos problemas que são, em última
análise, problemas do Brasil.
São Paulo, constitui, cada vez mais, o
laboratório principal onde se forjará a liga dos
superiores e recíprocos interêsses entre os
trabalhadores e o parque industrial, entre a produção
rural e os homens do campo. Guardando a linha de
equilíbrio, é preciso promover o desenvolvimento
fabril, para melhor beneficiar o proletariado; e zelar
pelos direitos do trabalhador, para, com isso,
assegurar o crescimento e a solidez da riqueza de
São Paulo. As emprêsas não serão entravadas, mas
respeitadas na sua liberdade de iniciativa, como os
que vivem do trabalho hão de encontrar, numa
legislação esclarecida, bem e humanamente
interpretada, eficiente instrumento na defesa contra
lucros imoderados ou ganância desenfreada. O

Estado deve devotar-se ao serviço dos superiores
imperativos da Nação, e não ficar submetido a
classes ou agrupamentos.
O sadio otimismo construtivo que satura os
altiplanos de Piratininga – disse-o eu aqui quando
candidato à Presidência – é um clima de cura, por
excelência, para quaisquer contágios do pessimismo
dos que vivem a lamentar a terra que usufruem, e a
descrer dos homens que a trabalham, na ânsia
demagógica de destruir o que não ajudaram a
construir. As energias desaproveitadas e inertes,
como a das águas, há pouco lembradas, da
Cachoeira de Paulo Afonso, precisam – e o serão –
postas a serviço da coletividade.
Ainda mais orgulhoso desta terra e desta gente,
venho agora a São Paulo para proclamar que temos o
mesmo dever de otimismo daquêles que, faz quase
quatrocentos anos, fundaram esta Cidade extraordinária,
hoje tornada florão das plagas americanas.
Levantando a minha taça pela felicidade
pessoal do vosso Governador e pelo êxito da sua
administração, – saúdo a prosperidade do Estado de
São Paulo e o bem estar do seu povo, – e a paz e a
glória do Brasil.

32ª SESSÃO, EM 4 DE FEVEREIRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14 horas comparecem os Senhores Senadores:
Álvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Clodomir Cardoso.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
PIínio Pompeu.
Ferreira de Souza.
Vergniaud Wanderley.
José Americo.
Apolonio Sales.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Ismar de Góes.
Pinto Aleixo.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Alfredo Neves.
Bernardes Filho.
Euclides Vieira.
Darío Cardoso.
Alfredo Nasser.
João Villasbôas.
Ivo d’Aquino.
Francisco Galloti.
Lucio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho.
Camilo Mércio (30).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes
30 Srs. Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se preceder 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. 2º SECRETÁRIO (servindo de 1º) lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Telegrama:
Do
Sr.
Presidente
Municipal de Salto, Estado

da
Câmara
de São Paulo,

hipotecando solidariedade à candidatura do
Embaixador Oswaldo Aranha ao Prêmio Nobel da
Paz. – Inteirado.
Memorial:
De Carlos Ramos, enviando sugestões sobre
o Projeto de Lei Sindical. – À Comissão de Leis
Complementares.
Ofícios:
Do Presidente da Cooperativa das
Minas do Arrôio dos Ratos Limitada, apelando no
sentido de ser o consórcio administrador de
Empresas
de
Mineração
autorizado
a
averbar
em
folhas
de
pagamento
os
gastos
de
seus
servidores
a
favor
daquela Instituição. – À Comissão de Previdência
Social.
Do Sr. Prefeito Municipal de Três
Passos.
Estado
do
Rio
Grande
do
Sul,
cumprimentando
os
srs.
membros do Senado pela aprovação da lei
sôbre extinção e cassação de mandatos. –
Inteirada.
Do Sr Ministro da Viação, agradecendo a
comunicação
de
haver
sido
enviada
à
sanção a proposição nº 219, de 1947, que
isenta de impostos e taxas aduaneiras material
importado pela Empresa Viação Aérea São
Paulo S. A. para reconstrução de um hangar. –
Inteirada
Do Ministro das Relações Exteriores.
Ao Exmo. Sr. 1º Secretário do Senado
Federal.
Em 30 de janeiro de 1948
Senhor Secretário,
Tenho a honra de acusar o recebimento do
Aviso nº 38, de 20 de janeiro do corrente
acompanhado de um parecer da comissão
competente
no
qual
esta
solicita
dados e esclarecimentos concretos sôbre a
proposição nº 316, de 1947, relativa à aber-
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tura de um crédito de Cr$ 34.000.000,00 para ocorrer
às despesas com a imigração intensiva, objeto da
mensagem presidencial nº 153 de 24 de março do
ano próximo findo, transmitida a Câmara dos
Deputados com o aviso nº 141, de 2 de abril dêste
Ministério.
2. O Parecer da Comissão de Relações
Exteriores do Senado que acompanha a consulta em
aprêço, pode ser, pràticamente, dividido em duas
partes:
1ª – Transcrição do pedido de informações e
dados solicitados por oficio de 12 de dezembro de
1946, ao Conselho de Imigração e Colonização:
2. Indagação sôbre quais sejam as “bases
fundamentais
inteiramente
configuradas”
e
“aprovadas” pelo Sr. Presidente da República, com o
fim de selecionar imigrantes europeus destinados ao
Brasil, referidas na Exposição de Motivos à
Presidência da República em que o Ministério das
Relações Exteriores solicitou o crédito em causa.
3. O Ministério das Relações Exteriores,
manifestando sua satisfação em vêr formulado, com
tanta elevação de propósitos e idéias, o pensamento
da Comissão que emitiu o parecer que agora lhe
cabe apreciar, apressa-se em responder à segunda
parte, que se inscreve na órbita de sua competência,
deixando ao outro órgão indicado a resposta relativa
a primeira parte.
4. Confirmando os têrmos e intenções
expressos pelo Sr. Presidente da República em sua
mensagem ao Parlamento em 15 de março de 1947,
o Govêrno Federal assinou em Londres, a 1 de abril
do mesmo ano, um acôrdo experimental para a vinda
de 1.000 famílias ou 5.00.0 pessoas deslocadas de
guerra, habitualmente chamadas Displaced Persons.
Êsse
ato
foi
firmado
com
o
Comité
Intergovernamental de Refugiados, hoje incorporado
à O. I. R.
5. Tal Acôrdo de experiência era o resultado
de estudos, indagações e planos, a princípio de
muito maior envergadura que o Executivo, por uma
questão de método e prudência, reduziu a um
ensaio. Também constituiram ensaio a composição
da Comissão designada e as normas de seleção
previstas em instruções préviamente preparadas de
caráter em boa parte reservadas.
6.
Entretanto,
o
acôrdo
devia
ser cumprido e, ao contrário do que ge-

ralmente se supõe, por terem vindo tais imigrantes
com o transporte marítimo pago pelo aludido Comitê
Intergovernamental, custou essa primeira corrente
somas apreciáveis, de vez que nada no Brasil havia
preparado para o início da imigração em alta escala.
Desde a organização e a seleção, na Europa, até
final distribuição e colocação nos Estados, tudo
estava por fazer. A Ilha das Flôres, nas vizinhanças
do Rio de Janeiro, devia ser, pelo menos para êsse
acôrdo de experiência, a entrada obrigatória e
carecia de material adequado e verbas para a
aquisição de alimentos. A Saúde do Pôrto nada
possuia para um serviço em massa. Em São paulo,
destino da quase totalidade dêsses imigrantes, as
grandes instalações para a Imigração estavam
ocupadas pela Aeronáutica e foi necessário
improvisar um Armazém Regulador de Café, em
Campo Limpo, cuja adaptação provisória veio
atender a contento às necessidades, mas exigiu
custeio imediato.
7. A execução do Acôrdo de Londres foi,
assim, o primeiro encargo de monta a que coube ao
Ministério das Relações Exteriores atender, sem
estar dotado para êsse efeito e sem ser essa tarefa
atribuição da sua competência normal.
8. Mas, o programa do Govêrno, lançando as
bases da imigração intensiva, deu ensejo forçado a
uma série de providências, encetando-se negociações
diplomáticas com vários países, contratando-se
técnicos estrangeiros para estudos especiais,
organizando-se inquéritos e uma farta documentação
que vai bem adiantada, promovendo-se a articulação
com órgãos federais e estaduais, ampliando-se
gradualmente a ação do Itamaratí mediante uma
Coordenação federal, que funcionou por dois meses,
neste Ministério, e cujo titular passou a ocupar a
Presidência do Conselho de Imigração e Colonização,
a fim de dar a êsse órgão um cunho mais executivo e
prático, sem prejuízo do funcionamento de seu
plenário como órgão deliberativo e consultivo.
9. Sobreleva esclarecer, porém, que, em vista
dos resultados do ensaio feito com o acôrdo de
Londres, cujos dados e observações o Govêrno
Federal e o de São Paulo possuem devidamente
documentados nos serviços competentes, pareceu
acertado renovar-se a experiência, ajustando-se com
a Organização Internacional de Refugiados
uma nova remessa de 1.000 famílias, cuja
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seleção e encaminhamento serão melhorados,
mediante o aperfeiçoamento das antigas Instruções
e o estabelecimento de uma “Comissão Mista Brasil
– O. I, R.”, que também iniciará serviços de
colonização direta, medianate uma necessária
articulação com os órgãos específicos do Govêrno
Federal e dos Estados.
10. O Congresso Nacional receberá, muito em
breve, a Constituição da O. I. R., à qual o Govêrno
brasileiro aderiu ad referendum e, se a adesão fôr
aprovada, muito se consolidará a posição do Brasil
Internacionalmente, em um dos capítulos mais
importantes da organização da paz e dos programas
da O. N. U. qual seja o da colocação racional e
metódica dos refugiados de guerra europeus em
harmonia com os interêsses de imigração e de
colonização de inúmeros países.
11. Resumindo, é lícito interpretar as
expressões da exposição de motivos a que se refere
o parecer da Comissão em alguns pontos concretos,
que são:
I – Execução do acôrdo de Londres de 1 de
abril de 1947, per terminar, o qual depende,
presentemente, de duas levas de imigrantes já
selecionados e prontos para o embarque em
Bremenshaven;
II – Adoção de diversas iniciativas de fundo, e
também de ordem prática para o fomento da
imigração e da colonização, que poderão ser
especificadas por escrito ou oralmente, pelo
presidente do Conselho de Imigração e Colonização,
e cuja realização depende do crédito pedido:
III – Conclusão de novo acôrdo administrativo
com o O. I. R. e participação do Govêrno brasileiro
em trabalhos da mesma organização, entre 1947 e
1948.
12. Posso assegurar a Vosse Excelência que
o Executivo, tendo solicitado êsse crédito
especial por aviso dêste Ministério á Câmara dos
Deputado em 2 de abril de 1947, o fêz
porque a opinião pública, as corporações doutas, as
classes interessadas, o Congresso e êle
próprio, optam, com insistência, pela imigração e a
colonização,
como
grandes
postulados
da
atualidade brasileira, já mediante a introdução do
elemento estrangeiro convenientemente recrutado e
selecionado, já pela disciplina e assistência
a serem dispensadas às imigrações internas,
melhoradas, tanto quanto possível, as condições do
elemento nacional. Mas, com que recursos
atender a êsses objetivos, se o orçamento de

1947 nada previa para êsse efeito? Um modesto
crédito, de Cr$ 40.000.000,00, de grande alcance,
sobretudo por ser um início de maiores planos e
empreendimentos, foi solicitado à Câmara Federal,
que, embora esclarecida em forma escrita e oral,
com todas as informações que solicitou a êste
Ministério, considerou acertado baixar a Cr$
34.000.000,00 a soma a ser autorizada. Êsse mesmo
crédito é o que se acha agora em exame no Senado
Federal e que responde pelas providências do
Executivo em benefício de iniciativas já executadas e
outras muitas por executar, dentro das felizes
expressões do parecer, quando manifesta o desejo
de que seja permitido ao Senado a “sua
colaboração”, apontando falhas ou sugerindo
medidas sem perder de vista que umas e outras hão
de interferir radicalmente nos destinos da nossa
economia e com a nossa formação étnica,
influenciados
pela
drenagem
de
correntes
imigratórias”.
12. O Ministério das Relações Exteriores
julgou conveniente transmitir à Presidência do
Conselho de Imigração e Colonização cópia do aviso
do Senado Federal a que responde, parecendo-lhe
que o referido órgão deve apreciá-lo na parte que lhe
diz respeito, em benefício da unidade e integridade
das informações de que carece o Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos da minha alta estima
e mais distinta consideração.
Raul Fernandes.
Do: Ministro da Marinha.
Ao: Excelentíssimo Senhor 1º Secretário do
Senado Federal.
Assunto: Remessa de relação.
Anexo: Uma relação constante de 25 fôlhas
datilografadas.
1. Tenho a honra de acusar o recebimento do
ofício nº 465, de 17 de setembro de 1947, com o
qual Vossa Excelência me remeteu, por cópia, o
requerimento nº 134, de 1947, em que foi solicitada
Informações sôbre os inativos, civis ou militares, e
pensionistas cujos proventos mensais sejam
inferiores a Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros).
2. Atendendo àquela solicitação, envio a
Vossa Excelência a inclusa relação em que figuram
os nomes das pessoas que se acham na situação a
que se refere o citado requerimento.
Aproveito a oportunidade para apresentar
a
Vossa
Excelência
os
meus
protestos
de
elevada
estima
e
distinta
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consideração. – Syvio de Noronha, Almirante de
Esquadra, Ministro da Marinha.
Lista com os nomes e os proventos recebidos
do Tesouro Nacional por quaisquer pessoas civis ou
militares, como pensionistas, reformados ou
aposentados, do Ministério da Marinha, cujos
proventos mensais, são menores de Cr$ 500,00,
conforme solicitação do ofício nº 465, de 17-9-47, do
Senado Federal.
Pensionistas
Emilia Soares da Silva..........................
Jupyra Contrin......................................
Alda Contrin..........................................
GeraIdina Maria Viana da Silveira.......
Emília Rita dos Santos.........................
Hélia Ferreira de Queiróz ....................
Claudoaldo da Silva.............................
Guaraciaba da Silva.............................
Mercedas da Silva................................
Isabel da Silva......................................
Debora da Silva....................................
Elisa da Silva........................................
Ormenzinda Pereira de Figueiredo......
Maria Pereira de Figueiredo.................
Regina Pereira de Figueiredo..............
Emília de Figueiredo Simões...............
Dodith de Oliveira Pereira....................
Léa Dias da Cunha...............................
Arlindo Joaquim Cezário Filho.............
Jorge Joaquim Cezãrio........................
Maria
Ferreira da Silva..........................
.......................
Júlia Raimunda dos Santos Machado..
Ernestalvia
Bergamini..........................
Machado
Silvia Bergamini Filha...........................
Dalva Bergamini...................................
Lindalva Bergamini...............................
Rita Catarina Galvão............................
Auzidir Coelho da Silva........................
Archiméa Coelho da Silva....................
Dulcinéa Coelho da Silva......................
Ana Maria Mendes de Carvalho..........
Maria Isabel Mendes de Carvalho........
Sebastiana Mendes de Carvalho.........
Elza da Aparecida Miravi.....................
Lúcia Miravi..........................................
Necia Cristomo da Silva.......................
Aleclides Cardoso dos Santos.............
Alexandrina Casal de Vasconcelos......
Alexandrina da Silveira Milck...............

Pensão
Cr$
450,00
150,00
150,00
112,50
330,00
450,00
330,00
_330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
87,30
87,30
87,30
87,30
450,00
415,20
260,10
260,10
414,00
330,00
222,00
222,00
222,00
222,00
410,40
309,90
309,90
309,90
435,00
435,00
435,00
284,40
284.40
280,50
186,00
248,00
248,00

Pensionistas:
Alice Oliveira da Costa..................................
Altair
Alzira Faleiro
FerreiraLeal..........................................
Pereira...................................
Alzira Gonçalves de Magalhães....................
Amália Dias da Silva.....................................
Andreza Fernandes de Lima........................
Angélica Maria dos Santos...........................
Ana Borges de Menezes..............................
Ana Matilde Soares Mayo..............................
Antônio Veríssimo.........................................
Antonieta Gonçalves Chagas.......................
Antonieta Madeira.........................................
Antonieta Maria do Amaral............................
Antonieta dos Santos Morais.........................
Aurélia de Matos Vieira.................................
Balbina Vieira de Assis..................................
Belizânia Ferreira de Melo............................
Belmira de Oliveira Menezes........................
Berenice Dias Nogueira................................
Bernadete Delurde Pereira Garcia.................
Cármen Alcântara de Jesus.........................
Delvina de Paula Cordeiro............................
Durvalina de Sousa Castro...........................
Eliúdes Valença de Sousa............................
Elisa Perez de Oliveira..................................
Elvira Braga dos Santos...............................
Escolástica Rosa Rodrigues.........................
Esmailda de Carvalho Tavares....................
Esmar deJesus.............................................
Ester dos Santos...........................................
Eudôxia Rodrigues dos Santos.....................
Eulália Dias do Nascimento.........................
Faustina Viana da Silva................................
Francisca Laura Sodré.................................
Georgina Maria da Conceição......................
Guilhermina de Sousa Ramos......................
Guiomar
Ramos
da Silva...............................
Guilhermina
de Sousa
Hercília
Teixeira da Silva..............................
mos
Hermínia José Cardoso.................................
Ida Capareli de Oliveira.................................
Inês Gregório Vilas Boas...............................
Isaura Crisóstomo..........................................
Araci Crisóstomo...........................................
Brígida Crisóstomo........................................
Anita Lemos Leal...........................................
Neli Gomes Lemos........................................
Nair Francisca da Silva..................................
Ilza Francisca da Silva...................................
llma Francisca da Silva..................................
Délio Campos Menezes.................................
Cora Pires Ibraim...........................................
Virgínia Pires Ibraim......................................
Maria da Graça Pires Ibraim..........................
Edmee Aranha Dobrerkau.............................
Gilza da Rocha.............................................

Pensão
Cr$
186,00
248,00
186,00
248,00
248,00
186,00
248,00
186,00
248,00
186,00
186,00
186,00
248,00
248,00
248,00
186,00
248,00
248,00
248,00
188,00
186,00
248,00
186,00
248,00
186,00
186,00
186,00
248,00
248,00
186,00
248,00
248,00
186,00
186,00
186,00
248,00
248,00
248,00
186,00
186,00
186,00
280,50
280,50
280,50
444,00
444,00
232,50
232,50
232,50
207,60
309,90
309,90
309,90
279,60
444,00

– 248 –
Inativos
Luísa Valente Aranha Oliveira.............
Tertuliana Teixeira da Costa................
Neusa da Cunha Mendes....................
Nilton da Cunha Mendes.....................
Wilson Gomes Matos...........................
Maria José Poveda de Matos..............
Maria Gonçalves de Araújo.................
Guilhermina Cavalcanti de Castro.......
Darília Freitas Gama............................
Dunai Pinto da Gama..........................
Dario Pinto da Gama...........................
Ivete de Moura Ramos........................
Delmir Ferreira da Silva.......................
Celeste Machado da Silva...................
Eni Machado de Aquino.......................
Wilson Teixeira de Araújo....................
Hercilía Teixeira de Araújo..................
Gilda Tomás Gomes............................
Humberto Luís do Espírito Santo.........
Marta do Espírito Santo.......................
Ana lara do Espírito Santo...................
Benedita Luísa de Almeida..................
Pracidina Odete de Almeida................
Maria Conceição de Almeida...............
Irínea Ramos de Almeida....................
Eulila da Silva Lima.............................
Mauro Roças dos Santos Pinto...........
Maria de Lourdes dos Santos Pinto.....
Glória Luís do Espírito Santo...............
Irana de Souza Reis............................
Irene Luís dos Santos Corrêa..............
Izabel Santoro Laffit.............................
Joana Lopes Cardoso..........................
Júlia Cavalcante da Silveira.................
Júlia do Espírito Santo.........................
Júlia Francisca da Cunha....................
Julieta Valente do Couto Santo...........
Juraci dos Santos Vilhena...................
Lia do Amaral.......................................
Lindaura da Silva Lima........................
Lídia Maria dos Santos........................
Lídia da Silva.......................................
Lucinda Fernandes da Silva................
Maria Ana de Lima...............................
Maria da Cruz Fernandes....................
Maria Coelho da Silveira......................
Maria Francisca Caldas.......................
Maria Girão Alves................................
Maria José Sobreira de Lima...............
Maria Justina de Lima..........................
Maria Rosaria Moreira.........................
Maria Simões dos Santos....................

Proventos
Cr$
279,60
300,00
238,80
238,80
379,20
379,20
360,00
300,00
251,00
251,00
251,00
660,00
225,00
444,00
444,00
113,70
113,70
165,00
269,30
269,30
269,30
222,00
222,00
222,00
222,00
72,00
227,40
227,40
269,30
248,00
186,00
186,00
186,00
248,00
248,00
248,00
186,00
248,00
248,00
246,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
248,00
186,00
248,00
186,00
186,00
186,00
248,00

Pensionistas
Mariana Conceição Machado Pereira........
Mariano da Conceição Medeiros...............
Marieta dos Santos....................................
Matilde da Conceição................................
Mercedes Fonseca de Lima.......................
Nair Andrade dos Santos...........................
Nair Maria Notarí........................................
Nair da Silva Lopes....................................
Natalia Coelho Lagalhard..........................
Nilda Ribeiro de Queiroz............................
Ormenzinda Neto Soares..........................
Oswaldina Soares Jacquew.......................
Otília Azevedo dos Santos.........................
Otília Evangelina da Conceição.................
Pompeia Maria...........................................
Raimunda Pacheco da Costa....................
Raimunda Teles de Menezes....................
Risoleta Barroso de Souza........................
Rosa Maria da Conceição Cunha..............
Rosalia da Silva Oliveira............................
Silvina Rodrigues da Silva.........................
Marcos Roças dos Santos.........................
Mário Roças dos Santos............................
Genilza Borges da Silva.............................
Cardolina Maria Boviot...............................
Maria Catarina Boviot Rosa.......................
Dalva Boviot Rosa.....................................
Maria Catarina Boviot Rosa......................
Rute Carlos Guimarães.............................
Edite Pereira de Morais Santos.................
Dilson Alves...............................................
Marcos de Castro Moura...........................
Dail de Castro Moura.................................
Marli de Castro Moura...............................
Jussiára B. de Souza.................................
Terezinha I. de Souza................................
Ana B. de Souza........................................
Edna B. de Souza......................................
Beati Araújo da Silva..................................
Leila Araújo da Silva..................................
Neide Araújo da Silva................................
Esmeralda Duarte......................................
Sinai Duarte...............................................
Adalgiza de Morais Studart........................
Maria Elvira de Morais Studart...................
Elvira de Morais Studart.............................
Maria Adelaide de Paula Freitas................

Pensão
Cr$
186,00
248,00
248,00
186,00
248,00
248,00
248,00
248,00
248,00
248,00
186,00
248,00
186,00
186,00
186,00
248,00
186,00
186,00
186,00
248,00
186,00
227,40
444,00
444,00
150,00
150,00
150,00
447,50
434,40
360,00
263,50
263,50
254,70
233,20
233,30
233,30
233,30
359,00
359,00
359,00
296,10
296,10
137,70
137,70
137,70
147,98

– 249 –
Pensionistas
Maria da Conceição de Paula Freitas....
Lúcia Maria de Paula Freitas..................
Irene de Paula Freitas............................
Anacleide de Paula Freitas....................
Vicencia de Paula Freitas.......................
Deuzimar de Paula Freitas.....................
Luzia Lúcia de Souza.............................
Maria José de Souza..............................
Salete de Souza.....................................
Maria Stela Monteiro Albuquerque.........
Maria Sônia Monteiro Albuquerque........
Maria Guiomar Monteiro Albuquerque...
Beatriz Reginaldo Pereira......................
Alda Reginaldo Pereira..........................
Lúcia Reginaldo Pereira.........................
Itala Proença..........................................
Lêda Proença.........................................
Themotea Gomes da Silva.....................
Verediana Soares da Silva.....................
Yolanda Vieira dos Santos.....................
Zulmira de Souza Liba...........................
Ady Paulo de Oliveira.............................
Agostinho Simões..................................
Alda da Silveira......................................
Anilda de Souza Lima............................
Antônio Emídio Ribeiro Filho..................
Argeu Esperidião....................................
Arnaldo Fernandes de Souza.................
Aurea de Assis Medeiros.......................
Auricene de Andrade..............................
Carlos Alberto Corrêa.............................
Célia Barreto de Freitas.........................
Célia Faleiro Leal...................................
Clara Leão..............................................
Consuelo Guerreira................................
Creusa Ribeiro Alencar..........................
Daladier Pereira da Silva........................
Dalva Semeão Nazário..........................
Dario de Melo.........................................
Demir Hermenegildo dos Santos...........
Dulce Saraiva Alvares............................
Eliomezia Casal de Vasconcelos...........
Elso Israel de Oliveira............................
Elza Andrade da Rocha.........................
Elza Miguel de Oliveira...........................
Ernani Pinto da Silva..............................
Euclarice Otaviano do Nascimento........
Eunice Caetano da Silva........................
Eunice Rosa dos Santos........................
Francelino Cândido do Nascimento.......

Pensão
Cr$
147,90
147,90
147,90
147,90
147,90
126,90
390,90
390,90
390,90
296,10
296,10
296,10
347,10
347,10
347,10
310,20
310,20
248,00
248,00
248,00
248,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
93,00
93,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00

Pensionistas
Francisco da Silva Morais Filho............
Gerson Cardoso Lucas.........................
Hélia de Lima........................................
Hermínio Ribeiro de Queiroz................
Henrique Sebastião de Oliveira............
Hindemburg Milck.................................
Hugo Nunes..........................................
Ivan Alves de Lima...............................
Zuleica Martins de Oliveira...................
Maria Alice de Oliveira..........................
Zuleica Martins de Oliveira...................
Zulena Martins de Oliveira....................
Alice Alves de Oliveira..........................
Ana Maria Alves de Oliveira.................
Edith Alves de Oliveira..........................
Aglais Alves de Oliveira........................
Judith Alves de Oliveira........................
Esther Alves de Oliveira.......................
Ivanda Albuquerque Lima.....................
Aldenora Albuquerque de Lima............
Guiomar Albuquerque de Lima.............
Maria Peroti Bevilaqua Furtado –
(Etapa diària)........................................
Maria Isabel de Oliveira Pereira...........
Nilda Vital Pereira.................................
Ilva Vital Pereira....................................
Zínia Crespo de Castro.........................
Zirza Crespo de Castro.........................
Zulmira de Castro Antunes...................
Adelaide de Castro Monteiro................
Zolina Crespo de Castro.......................
Elza de Jesus Silva Paes.....................
Odaléa de Jesus Silva..........................
Tereza Olga do Nascimento.................
Maria Estevam do Nascimento.............
Belmira Alexandrina do Nascimento.....
Januária Fernandina Teles Sampaio....
Francisca Francinete Teles Sampaio...
Filomena Gilneide Tales Sampaio........
Maria Gilneide Teles Simpaio...............
Elizabeth Souto de Oliveira..................
Risoleta Souto de Oliveira....................
Almeira de Albuquerque Melo..............
Beatriz de Albuquerque Melo...............
Maria Isa de Souza...............................
Maria da Conceição de

Pensão
Cr$
186,00
93,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
347,10
126,90
347,10
126,90
126,90
126,90
126,90
126,90
126,90
126,90
296,10
296,10
296,10
6,00
309,90
309,90
309,90
157,50
157,50
157,50
157,50
157,50
465,00
465,00
309,90
309,90
309,00
260,40
260,40
260,40
260,40
465,00
465,00
465,00
465,00
465,00

– 250 –
Pensionistas
Souza.......................................................
Luzinete Rodrigues da Cunha.................
Inês Rube dos Santos..............................
Maria Eloah da Silva Santos....................
Maria Pessota da Silveira........................
Angelina Burlamaqui Pessota..................
Alice da Rocha Luiz.................................
Dolôres Sales da Costa...........................
João Rocha Damasceno..........................
Joffre Gonçalves de Magalhães..............
Jorffe Guedes..........................................
Jorge Alexandre da Silva.........................
Jorge David da Silva................................
Jorge Monteiro Dias.................................
Jorge Moreira da Silva.............................
José Carlos Soares..................................
José Girão Alves......................................
José Marciano..........................................
Lídia Bezerra da Silva..............................
Léa de Siqueira de Lima..........................
Ledir Alcântara de Jesus.........................
Leny do Valle….................................…...
Lourdes Pacheco da Costa......................
Lucy Notary..............................................
Luiz Urcino Conceição.............................
Manoel Maria de Almeida Catanho..........
Manoel Valença de Souza.......................
Marcílio de Jesus Oliveira Costa.............
Maria Martins...........................................
Marly de Oliveira......................................
Martim Alves............................................
Nency do Espírito Santo..........................
Nely Ferreira Gaya...................................
Neuracyr Caputo de Lima........................
Nilce Eiras Moacir....................................
Nilda Antônio das Neves..........................
Odair de Oliveira Sodré...........................
Ormezinda de Souza Lima......................
Oscar Soares de Medeiros Filho.............
Oswaldo Reina de Cerqueira Filho..........
Pedro de Alcântara Monteiro Filho..........
Ranuzia Gloria Alves da França..............
Rubem Leal de Siqueira..........................
Rubem Martins dos Santos......................
Rumidalva Lopes Cardoso.......................
Severino Pedro da Silva Filho..................
Talita Barreto de Oliveira.........................
Tereza José dos Santos..........................
Tereza Maria de Lima..............................
Terezinha Soares Borges........................
Usomar Teixeira da Silva.........................
Vilma Gomes de Brito..............................
Valdemiro cordeiro..................................

Pensão
Cr$
465,00
249,00
440,10
146,70
444,00
444,00
465,00
465,00
186,00
186,00
186,00
186,00
93,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
93,00
93,00
186,00
186,00
186,00
186,00
239,00
93,00
186,00
186,00
186,00
186,00
93,00
186,00
186,00
93,00
186,00
93,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00

Pensionistas
Waldeck Fabrício da Silva......................
Waldenice Maria Rosa............................
Walter da Silveira....................................
Walkiria Rocha Nobre............................
Wanderley Nunes da Silva.....................
Wanda Lopes Villela Tôrres....................
Yeda de Oliveira.....................................
Zeneida da Silva Monteiro......................
Zilma Maia da Silva................................
Zoroastro de Arruda Martins...................
Zuleika Simões dos Santos....................
Zurea Costa............................................
Manoel Izidoro de Barros........................
Joaquim Corrêa de Melo .......................
Antônio Ferreira Rabelo .........................
José Vitor de Souza ...............................
Manoel de Paula ....................................
Carlos da Cruz .......................................
Cícero dos Santos .................................
Francisco Rodrigues da Paz ..................
João Martins dos Santos .......................
José Ludovinio .......................................
Oscar Meira Guimarães .........................
Salvador Francisco de Oliveira ..............
Henrique de Barros ................................
Manoel Coutinho de Lucena ..................
Onofre José Lourenço ...........................
Severino Menezes Guerra .....................
Manoel Batista Alves de Souza .............
Manoel José do Nascimento..................
Manoel Marinho Filho.............................
Manoel Cirilo de Souza...........................
Pedro Nonato da Silva ...........................
Waldemar de Jesus Martins ..................
Americo Ribeiro dos Santos ..................
Manoel Ferreira de Morais......................
Amélia Meira Guimarães........................
Maria Nunes Barbosa ............................
Maria Rodrigues da Silva........................
Orminda de Oliveira................................
Deolinda Pires de Sant'Ana....................
Maria Maurícia da Conceição.................
Luciola Sales da Costa ..........................
Maria Ezilda de Sá Goiana.....................
Benedita Rosa Coutinho.........................
Nilcéa da Conceição da Rocha..............
Albanisa G. de Sena...............................
Antônio Emiliano.....................................
Antônio Lúcio dos Santos ......................
Dioclécio Ferreira da Silva .....................
Joaquim Pacheco ..................................
José Vicente de Sousa ..........................
Maciel Pereira Braga .............................
Sebastião César Gouvêa Brandão.........
Mário S. Vieira .......................................
Joaquim P. Sousa ..................................
Manuel Vaz Medeiros ............................

Pensão
Cr$
186,00
186,00
93,00
186,00
186,00
186,00
93,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
488,10
480,00
325,50
222,00
456,90
313,20
273,00
474,00
319,20
408,00
223,20
238,80
404,10
276,00
219,60
207,00
216,00
195,00
252,00
187,80
192,90
213,60
336,00
402,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
186,00
465,00
465,00
180,00
180,00
180,00
222,00
489,60
220,20
216,00
339,00
450,00
184,50
489,60
465,00
444,60

–251–
Pensionistas
José João da Rocha..............................
Teófilo João da Cruz ...............................
Manuel Pedro Duarte ..............................
Cecílio Teixeira.........................................
Olímpio Francisco da Silva ......................
Joel Soares ..............................................
Manuel Francisco do Rosário ..................
Antônio de Oliveira Santos ......................
Luis José Martins .....................................
Joaquim Fernandes Campos ...................
Carlos Pereira do Vale .............................
Luis Eliziari da Cunha ..............................
Sebastião Cirino de Oliveira.....................
Antônio Francisco dos Santos ................
Francisco Correia de Lima........................
Arlindo Pereira Garcia ..............................
Antônio Ferreira Lima ..............................
Joaquim Antônio de Sousa ....................
Euclides José dos Santos ......................
José Ferreira da Silva ............................
Cleomedes de Sousa Lima ....................
Cleomedes de Sousa Lima (sem efeito).
Constantino Ferreira da Silva ................
Pedro da Rocha Calisto .........................
Paulo Nunes ..........................................
Noé Ferreira de Brito .............................
Antônio Rodrigues Chagas ....................
Benedito Alves de Oliveira......................
Jorge Cândido.........................................
Antônio Angelo da Silva .........................
Dario Paulino de Sousa .........................
Joaquim F Guimarães ...........................
José P. da Silva .....................................
Jose Augusto da Silva ...........................
José de Oliveira .....................................
Mateus dos Santos ................................
Miguel Monteiro Belo .............................
Antônio Mariano de Barros ....................
Orlando Pereira da Silva .......................
Norival Antônio Lemos ...........................
Juvenal Santiago Nazaré .......................
Artur da Silva Morais .............................
Constantino de Oliveira S. Filho ....... ....
João de Oliveira Valença .......................
Miguel José Santos ...............................
Bernardino E. Carvalho .........................
Pedro José de Santana .........................
Antônio Ferreira de Brito ........................
José Alves de Oliveira............................
Lídio Ferreira de Carvalho .....................
Norival da Silva Botelho .........................
João Batista Tôrres..............................

Pensão
Cr$
364,80
448,20
473,10
300,00
310,50
300,00
369,60
350,10
464,10
289,80
254,10
255,90
392,40
474,30
346,50
300,00
360,00
348,00
448,20
256,20
372,60
360,00
300,30
430,50
165,00
364,80
373,50
498,00
389,80
438,90
300,00
414,00
310,50
448,20
498,00
319,20
300,00
369,60
300,00
216,60
300,00
315,30
39,30
414,00
310,50
168,00
236,40
342,00
414,00
462,00
300,00
462,00

Pensionistas
Manoel Francisco do Nascimento...........
Manoel Luis Bezerra................................
Euclides Ferreira da Silva........................
Manuel Gomes........................................
Sebastião Paulo Perreira.........................
Jaci Ferreira Viana...................................
Júlio José dos Santos..............................
Raimundo Benedito de Oliveira...............
Epitácio Gonçalves Valença....................
João Serafim do Nascimento ..................
Romualdo Ferreira...................................
Odenal Santos.........................................
Manuel Angelo do Nascimento.................
Orozimbo Francisco Pereira.Gonçalves...
Idier José de Oliveira...............................
Francisco Luís de Matos .........................
Nélson da Cunha Teixeira........................
Cantidio da Silva Fernandes....................
José Gomes de Lima...............................
José Pedro da Silva Rocha......................
Arlindo Mesquita......................................
Albino Teixeira Fernandes......................
Joaquim Alves da Silva...........................
Emídio Rodrigues Gaspar.......................
Sebastião Aragão da Silva.......................
Iracy Romualdo........................................
Manuel Gomes da Silva...........................
Jeronimo Fernandes de Oliveira..............
Júlio Soares de Aráujo.............................
Tiburcio João Brito...................................
Manuel Bilro.............................................
Aloidio Matisa Cabral...............................
Antônio Seves Correa..............................
Valter Jorge Leite.....................................
João Batista.............................................
Joaquim Teixeira Cumieira......................
Astecliades Pimenta................................
Manuel Gomes da Silva..........................
Maximiniano Madeiro de Moura..............
Serafim Ribeiro do Sacramento...............
Luís Joanino de Campos..........................
Francisco de Vasconcelos
Buriti...............
João Sabino dos Santos...........................
Severino Pedro de Lima...........................
Raymundo Joaquim Machado..................
Hugo Ecklardt...........................................
Leonel Ferreira Vilaça..............................
Manuel de Oliveira Rego..........................
Júlio Segala..............................................
Alvaro Espídola
........................................
Benedito Costa.........................................

Pensão
Cr$
392,70
372,60
197,10
197,10
478,80
200,10
300,00
150,00
197,10
334,80
216,60
300,00
398,40
300,00
300,00
438,90
331,20
300,00
415,00
438,90
3000,00
360,00
216,60
300,00
307,00
197,10
456,00
197,10
456,00
473,40
384,90
300,00
309,90
303,80
300,00
303,80
414,30
456,00
300,00
450,00
300,00
434,10
319,00
296,10
300,00
300,00
414,30
420,00
300,00
451,20
346,70
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Pensionistas
Silvio Ferreira Lopes...................................
Otaciano Galvão.........................................
Wilson de Medeiros.....................................
Walter Marques da Silva.............................
Manuel Ferreira da Rocha..........................
Fernando Campos de Santana...................
Geraldo Alves de Faria...............................
José Rangel................................................
Ozório Correa Duarte..................................
Abílio Pereira da Rocha..............................
Washington Queiroz da...............................
Walter Agostinho Durant..............................
Walfrido Ferreira.........................................
Roberto Antônio dos Santos.......................
Alvaro Farias de Sá.....................................
Manuel Sobral.............................................
Luís Jesuino da Rocha.................................
João Celestino.............................................
Manuel Pedro F. d Souza............................
Raimundo Leal da Silva...............................
José Maria da Silva......................................
Valdemar Almeida Barbosa..................
Sebastião Raimundo de Oliveira...........
Sebastião Jorge Abrahão.......................
Manuel Eulálio da Silva........................
Elpidio Duarte de Almeida...........................
Darcyr da Conceição...................................
Odir Gasparelo do Rosário..........................
Homero Conrado.........................................
Jorge Serra..................................................
Luiz de Melo.................................................
José Francisco Soares................................
Arnaldo Gatalldi dos Santos........................
Damião José de Santana............................
Francisco Vicente Ferreira...........................
Irinea Agipino da Natividade........................
José Pereira de Irla......................................
José Ferreira da Silva..................................
João Vitor da Miranda..................................
João Henrique da Silva................................
João Matoso Sobrinho.................................
Ourival Pericles Brainer......................……
Ademar Duarte Lima....................................
Manuel Firmino dos Santos.........................
Pedro Ferreira dos Santos..........................
Severino Olimpio do Nascimento................
Sebastião Gomes dos Santos.....................
Walter Agostinho Durant.............................
Antônio Severino de Sousa.........................
Manuel Ribeiro de Farias............................
Joviniano Neves Manta...............................
Manuel Patrício de Oliveira.........................
Oscar Francisco da Silva............................
Abel Tavares...............................................
José Rodrigues...........................................
Manuel Marcelino da Silva..........................
Antônio Batista da Silva..............................

Pensão
Cr$
443,10
280,00
303,80
303,80
350,00
303,80
280,00
250,00
490,00
360,00
387,00
303,80
490,00
166,70
233,30
200,00
485,10
494,70
485,40
373,30
166,70
400,00
303,80
200,00
393,30
150,00
300,00
325,50
494,70
400,00
400,00
185,40
206,20
191,40
291,00
309,20
214,20
252,00
212,40
240,90
185,90
207,20
193,80
207,90
240,00
194,00
387,00
183,00
207,90
197,10
185,40
313,20
333,00
296,40
243,00
186,00

Pensionistas
Antônio Guilhermino..................................
José Inocêncio de Souza..........................
João Saraiva de Araújo.............................
João Vicente de Amorim............................
Lívio Guimarães.........................................
Almeida Alves de Melo...............................
Manuel dias................................................
João Moreira da Silva.................................
Artur José dos Santos................................
José Laranjeira da Silva.............................
Moacir Afonso Ribeiro................................
Leônidas Vieira Leal...................................
José Francisco Júlio da Silva.....................
Francisco Alves França..............................
João Carlos Abraham.................................
Abrakem Cirilo da Cunha............................
Aci O . Campos Alves.................................
Agostinho Antõnio Vieira............................
Emídio Manuel Ávila...................................
Francisco Bento Ávila.................................
Francisco José de Souza...........................
Leopoldo Martins........................................
José Guilherme das Chagas......................
Luís Leonardo da Silva..............................
Marcelino Emílio Cardoso..........................
Paulino Rodrigues Feijó.............................
João Pereira do Nascimento......................
Juvêncio Gonçalves Lima..........................
João Moura................................................
Manuel Carlos da Silva..............................
João Baía do Amorim.................................
Antônio Guilherme......................................
Joel de Sá Peixoto......................................
José Sobral de Souza.................................
Júlio Gomes da Costa................................
José Matias dos Santos..............................
Eustáquio Bispo..........................................
Manuel de Santa cruz.................................
Manuel Teixeira da silva.............................
Fábio Ramos Braga....................................
Antônio Ferreira dos Santos.......................
Alfredo Vieira da Silva................................
Elísio da Silva Rego....................................
João Pereira Neto.......................................
Manuel Roberto de Oliveira........................
Luís Isidoro da Silva...................................
Aristiclinio de Oliveira Cavalcanti................
Alberto José Teixeira..................................
Francisco Lopes Rodrigues........................
Jorge Pinto de Mendonça...........................
Alfredo Alexandre Lodovico........................
Antônio Roberto da Silva............................
Valter Filiposchki Cardoso..........................
Ismael Maciel da Hora................................
Jorge Mubarah............................................

Pensão
Cr$
200,70
207,00
201,60
214,50
433,80
13,80
348,00
300,30
96,00
48,00
6,30
314,20
407,70
207,60
240,80
481,50
253,80
225,00
480,00
486,00
273,00
41,40
387,90
3 7,00
450,00
213,00
300,00
324,00
154,80
54,00
280,00
84,00
165,00
34,20
24,90
150,00
363,00
27,90
150,00
27,90
14,40
266,70
6,90
13,80
6,90
34,5
129,90
198,00
399,00
150,00
450,00
180,00
27,90
5,70
272,40

– 253 –
Pensionistas
Anleto Marah (sem efeito)...........................
Arli Duarte Moreira......................................
Emiliano Manuel.........................................
João Faustino Bueno.................................
José Luciano da Silva.................................
Antônio Manuel Pinto..................................
Vicente Rodrigues Lobato...........................
Antônio Faustino Neto.................................
Benedito Antônio Marques..........................
Francisco Pereira dos Santos.....................
Floriano da Silva Borges.............................
João Pereira Elias.......................................
Pedro Paulo Ferro.......................................
Bernardo Amadeu Conceição.....................
Valdemar Ribeiro de Andrade.....................
Carlos Ramos de Oliveira...........................
José Flávio de Lima....................................
Pedro Alves da Silva...................................
José Alves da Silva.....................................
Martins Gomes da Silva..............................
Francisco Amaro.........................................
Elpídio Francisco de Morais........................
Joel Barbosa Siqueira.................................
Paulo Correia de Araújo..............................
Caetano Pedro Duarte Nunes.....................
Alberto Fomm..............................................
Alfredo Francisco........................................
José Francisco Lurça..................................
José Moreira Lusia......................................
Miguel José das Chagas.............................
Francisco Pereira de Sousa........................
Francisco Romão Soares............................
Agripino Nascimento de Sousa...................
Antônio Pampilio de Melo............................
João Luiz da França....................................
João da Silva Oliveira..................................
João Pereira Santos....................................
Manuel Correia de Queiroz.........................
Manuel Francisco de Andrade....................
Primo José do Nascimento.........................
João José Rodrigues Santiago...................
João José....................................................
José Gomes de Melo..................................
Manuel Bernardes da Silva.........................
Horácio Firmino de Lúcia............................
Manuel Ramiro da Silva..............................
Djalma Hasselman......................................
Carmério Santana Guimarães.....................
Odir Gasparello do Rosário.........................
Ladisláu Niegolia.........................................
Miguel Beckum............................................
Raimundo Félix dos Santos........................
Vicente Bezerra do Nascimento..................
Antônio Tavares Ferreira.............................

Pensão
Cr$
–
201,70
213,60
213,60
224,40
191,40
275,70
219,00
207,60
207,60
255,60
212,70
450,00
193,80
253,80
433,20
411,60
279,00
300,00
303,80
498,00
269,10
490,10
300,00
240,00
184,80
425,10
312,00
342,00
279,90
223,20
300,00
186,90
260,70
214,10
324,00
214,10
271,00
132,20
207,90
207,90
214,10
300,00
249,00
465,00
423,00
387,60
392,60
300,00
156,20
27,90
387,00
225,00
443,40

Pensionistas
José Anes Madureira...................................
Raimundo Martins de Oliveira......................
José Caetano da Silva.................................
Luiz Gonzaga Sena......................................
Francisco José de Melo...............................
Agnélo da Cunha Freire...............................
Manuel Castelo Branco................................
Manuel Fernandes da Costa........................
Antônio Ferreira...........................................
Marcolino Pereira da Silva...........................
Lucas Pires de Carvalho..............................
Antônio Saraiva da Silva..............................
José Manuel da Paz.....................................
Raimundo Fernandes da Silva.....................
Luiz Paulo de Abreu.....................................
José Cipirano Calixto...................................
Antônio Salgado de Oliveira.........................
Alexandre Umbelino de Sousa.....................
João Batista de Oliveira...............................
Raimundo Nonato Batista............................
Pedro Rodrigues Filho.................................
Dempino Faria..............................................
Euricles Malta da Cunha..............................
Otávio de Jesus...........................................
Emílio Carlos Gumtque...............................
Paulo Valter Parritz......................................
Emílio Soares do Espírito Santos................
Marinho Tabarda Ckless..............................
Mariano Fautino de Lima.............................
Paulo Sales..................................................
José Rodrigues Damasceno........................
João Ferreira de Morais...............................
Ademar Toscano de Medeiros.....................
Antenor Joaquim de Sena............................
Artur Coelho de Souza.................................
Clóvis félix Cardoso.....................................
Coriguaci Alves Ferreira...............................
Gutemberg Lima de Nascimento.................
Jorge de Andrade.........................................
Manuel Vivas................................................
Luiz Félix da Silva........................................
Maximiano Florêncio Gomes.......................
Pedro da Invenção Pereira..........................
Urbano Vieira dos Anjos..............................
José Pedro dos Santos................................
Aníbal Aguiar Boto de Melo.........................
Gregório Nazário..........................................
Jonas Cavalcanti.........................................
Raimundo dos Santos..................................
Sanit-Clair Carvalho Frazão.........................
Antenor Vieira da Silva.................................
Geraldo Figueira da Costa...........................
José Mário de Assunção Lima.....................
Valter Alves..................................................
Gaudêncio Nunes de Cerqueira...................

Pensão
Cr$
342,00
345,00
316,80
319,20
372,60
259,20
378,00
318,00
183,00
214,20
294,00
221,40
183,60
211,40
183,60
246,90
189,00
182,40
203,40
200,70
300,00
450,00
480,00
37,20
30,00
150,00
335,40
456,00
456,00
492,60
174,00
300,00
296,10
300,00
303,80
300,00
300,00
303,80
303,80
303,80
300,00
300,00
300,00
300,00
426,70
308,40
485,10
468,00
412,80
270,00
426,30
283,50
274,80
322,80
366,00

–254–
Pensionista
Geraldo Eyer....................................................
Pedro Rodrigues..............................................
Reinaldo Froes Gerth.......................................
José Severiano Leite.......................................
José Cobos......................................................
José Augusto Rabelo.......................................
Amaro Gomes da Silva....................................
Antônio Ribeiro de Araújo................................
Manoel Faustino da Silva.................................
Romualdo Casemiro de Santana.....................
Ezequiel Nobre Von Sohsten...........................
Francisco Basílio de Andrade..........................
Joaquim Xavier da Silva..................................
João da Rocha Paz..........................................
João Francisco do Nascimento.......................
João Jorge de Lima.........................................
José Sumaré da Silva......................................
Joaquim Arcanjo de Carvalho..........................
Paulo Bezerra da Costa...................................
Manoel Francisco Marçal.................................
Miguel Nazário da Silva...................................
Roberto Ribeiro................................................
Jaime da Silveira Marins..................................
Vicente Miguel Alves........................................
Justiniano da Silva Pacheco............................
Miguel Alves da Silva.......................................
Silvino José da ilegível....................................
Bartolomeu de Almeida Ferreira......................
Everaldo Lemos...............................................
Cezar Aquiles do Lago.....................................
Hermano Cezar de Paica.................................
João Bispo Alves.............................................
Agapito Moacir.................................................
Alcides Primo dos Santos................................
Agostinho Miguel dos Santos..........................
Amaro Caetano da Silva..................................
ilegível.............................................................
Antônio Emídio Ribeiro....................................
Antônio Sebastião dos Santos.........................
Antonio Venancio Bezerra...............................
Arlindo Brasuk.................................................
Artur Alves Bezerra..........................................
Antônio Rosa Filho...........................................
Asdrubal de Morais..........................................
Benjamin da Silva............................................
Bernadino do Rosário......................................
Cecílio Urcino da Conceição...........................
Claudionor dos Santos.....................................
Esaú Batista de Melo.......................................
Francisco Corrêa dos Santos..........................
Francisco Daniel Vieira....................................
Francisco Vieira de Andrade...........................
Gaspar Rocha..................................................
Gentil Índio da Silveira.....................................
Hildebrando Gonçalves de Azevedo................
João Capistrano de Almeida............................
João Ferreira da Silva......................................
João Gonçalves Chagas..................................

Pensão
Cr$
279,30
397,50
299,40
298,20
440,10
393,00
364,80
256,20
489,20
289,80
387,10
198,10
428,40
237,00
221,40
207,30
181,50
235,20
450,00
250,00
351,00
196,80
212,40
186,90
486,00
488,40
484,50
458,00
426,00
294,50
278,30
488,00
ilegível
405,30
315,00
428,60
401,00
385,40
497,40
337,20
232,50
250,80
352,50
ilegível
369,80
495,00
435,90
283,20
327,90
353,70
392,40
498,40
481,80
357,90
368,40
ilegível
280,40
384,80

Pensionista
João José Fernandes.....................................
Jorge Gomes da Silva.....................................
José de Barros Filho.......................................
José Rodrigues de Araújo...............................
José Ribeiro Pinto...........................................
Josué dos Santos...........................................
Júlio Alves Mangueira.....................................
Júlio Alves Mangueira.....................................
Júlio de Oliveira..............................................
Lírio Arlindo do Vale........................................
Luís Alves da França......................................
Manoel Antônio das Neves.............................
Manoel Apolinário...........................................
Manoel Constantino........................................
Manoel David da Silva....................................
Manoel Guedes de Oliveira............................
Manoel Loureiro..............................................
Manoel Martins de Lemos...............................
Manoel Pereira da Silva..................................
Manoel Raimundo Nonato..............................
Manoel Teixeira da Silva.................................
Manoel Vieira dos Santos...............................
Manoel Pereira da Mota..................................
Nicácio Ramos................................................
Oswaldo Reina de Cerqueira..........................
Otaviano da Silveira Guimarães.....................
Pedro de Araújo Lima.....................................
Pedro da Silva Natividade...............................
Raimundo Pinto..............................................
Romão Guerreira Filho...................................
Segino Pereira dos Santos............................
Simplício Adalberto.........................................
Virgínio Cesário de Oliveira............................
Valdir João da Silva........................................
Alípio Rocha....................................................
Antônio Cardoso Lucas...................................
Antônio Correia de Melo.................................
Aristides do Carmo.........................................
Benedito João da Silva...................................
Carlos Reis Lobato.........................................
Constantino João Lírio....................................
Francisco Fernandes Ferreira.........................
Francisco Rodrigues de Oliveira.....................
Gustavo Korz..................................................
Jaime Alves Góis............................................
João Bento Tomás..........................................
João Fagundes Santiago................................
João Felinto Ferreira.......................................
João Luís de França.......................................
João Miguel de Miranda..................................
João Paulo Beltrão..........................................
Joaquim Pereira da Silva................................
José Alves de Oliveira Mesquita.....................
José Calazans dos Santos.............................
José Ferreira dos Santos................................
José Gomes da Silva......................................
José Hilário da Cruz........................................
José Luís de Barros........................................

Pensão
Cr$
405,30
353,70
269,60
291,0
280,40
315,60
415,70
326,40
415,70
314,20
352,50
316,20
272,0
339,20
476,00
414,00
492,00
294,00
332,00
402,00
363,
345,20
270,80
272,40
322,8
446,10
274,80
459,60
250,80
351,20
327,90
469,80
304,80
316,40
337,20
393,00
351,60
284,10
320,10
285,90
325,70
229,20
246,90
300,20
372,20
390,00
210,30
318,00
285,90
396,90
223,20
320,40
314,60
290,40
317,60
199,50
308,90
341,40

– 255 –
Pensionistas
José Maria da Costa......................................
José Soares Chaves......................................
José Xavier de Almeida..................................
Lídio José dos Santos....................................
Luís França do Nascimento...........................
Luís Gonzaga do Nascimento........................
Manuel Augusto de Oliveira...........................
Manuel Cavalcanti de Barros.........................
Manuel Francisco da Silva.............................
Moacir de Almeida..........................................
Manuel Pinheiro.............................................
Osvaldo Costa................................................
Paulo Francisco dos Anjos.............................
Paulo José de Brito........................................
Pedro Brito.....................................................
Pedro José dos Santos..................................
Pedro Ponciano de Freitas............................
Rubens de Oliveira Jobim..............................
Rufino Firmino................................................
Sebastião Aprígio...........................................
Temístocies de Oliveira Furtado...................
Virgínio Laurindo............................................
Agenor Mendes da Fonseca..........................
Alaído Macário da Costa................................
Alberto Caetano Rodrigues............................
Alfredo José dos Santos................................
Amaro Batista dos Santos..............................
Amaro Ferreira do Nascimento......................
Ambrósio Carneiro Leão................................
Antônio de Abreu............................................
Antônio Barçola..............................................
Antônio Batista...............................................
Antônio Januário............................................
Antônio Maximiniano da Silva........................
Benício Gomes...............................................
Cantídio Pereira da Silva................................
Domingos Mota dos Santos...........................
Fernando Alves de Oliveira............................
Jaime Riêlo Vargas........................................
João Alexandre de Souza..............................
João Batista Ferreira......................................
João Ferreira de Assis...................................
João Francisco Cearense..............................
João Francisco da Silva.................................
João Pereira Barbosa.....................................
José Alves da Rocha......................................
José de Assis Medeiros.................................
José Carvalho Alves – (sem efeito)................
José Correia...................................................
José Francisco dos Santos............................
José de Matos................................................
José dos Santos.............................................
José Sebastião da Silva.................................
José Teixeira da Cunha.................................
José Vicente da Silva.....................................
Luís de Almeida Morais..................................

Pensão
Cr$
279,90
282,80
285,20
426,00
223,20
282,80
220,80
213,00
348,00
300,20
359,00
381,20
363,60
229,50
378,00
281,10
241,50
372,30
223,20
347,90
259,80
295,10
289,40
346,40
281,60
225,00
296,60
329,00
258,00
284,40
447,60
257,00
276,00
281,00
365,40
369,80
258,00
276,00
231,00
207,90
289,40
220,50
225,00
280,40
200,40
197,40
267,00

Pensionistas

227,40
246,00
363,00
295,40
275,60
225,60
302,10
241,20
.

Matias Francisco do Nascimento..................
Manoel Fernandes Filho................................
Manoel Inácio de Sousa................................
Manoel dos Santos Ferreira..........................
Marcos da Anunciação..................................
Olegário Horácio da Costa............................
Olimpio Frederico Torres...............................
Osvaldo da Mota Seco..................................
Otacílio José de Oliveira...............................
Pompílio Calisto............................................
Vivente Correia Falcão.................................
Vicente João Batista......................................
Vicente Pinto Cavalcante..............................
Alberto Bento de Lima...................................
Ananias José dos Santos..............................
Antônio Francisco de Sousa.........................
Antônio França..............................................
Antônio Pereira de Castro.............................
Antônio Pereira de Sousa.............................
Carlose Jsus................................................
Esmeraldo de Olimpio Carvalho....................
Eduíno Pacheco............................................
Firmino Pedro de Alcântara...........................
Francisco Alves da Costa..............................
Francisco Alves dos Santos..........................
Francisco Bispo dos Santos..........................
Guilherme José Vicente................................
Hermano Pereira da Silva.............................
Irineu Guimarães...........................................
Jaime da Costa Maia.....................................
João Henrique Reuter...................................
João Marinho de Oliveira..............................
João Raimundo de Oliveira...........................
Jocelem Gomes da Silva...............................
José Aquino Mesquita Evangelista...............
José Antônio das Neves................................
José Augusto de Sousa................................
José Rodrigues de Melo................................
Jovino Ferreira da Silva.................................
Lourenço do Espírito Santo...........................
Luís Gonzaga Alves de Lima........................
Luís Souto Acioli de Barros...........................
Manoel Antônio dos Santos..........................
Manoel Chagas de Oliveira...........................
Manoel Noronha............................................
Manoel Patrocínio de Almeida......................
Mário de Almeida Henrique...........................
Militino Gaspar Ferreira.................................
Nelson Franco...............................................
Raimundo Alves de Oliveira..........................
Rómulo de Moura Castro..............................
Sebastião de Sousa Muniz............................
Sesinando Alves de Sousa...........................
Severino de Sousa Lima..............................
Valentim Nunes Ferreira...............................
Valter do Amaral Gurgel................................
Valdemar Joaquim Coelho............................

Pensão
Cr$
249,00
282,50
281,60
200,40
186,00
392,70
311,00
220,50
329,00
258,00
281,90
486,00
243,00
251,10
259,40
260,00
197,40
213,90
265,10
259,40
210,30
197,40
197,10
196,50
208,80
357,00
186,00
197,40
203,10
192,00
203,10
191,70
296,60
191,70
203,10
191,70
265,10
253,70
291,30
213,90
231,00
268,70
306,00
216,00
265,10
275,90
199,50
486,00
192,00
362,00
213,90
228,00
189,00
275,90
336,00
232,50
259,40

– 256 –
Pensionistas
Valter Neves.........................................
Agrário Evangelista dos Santos...........
Alcides José Ribeiro.............................
Aristides Alves Bezerra........................
Artur Claudino da Silva.........................
Benedito Feliciano de Sousa................
Domingos Derosa.................................
Francisco Gomes Pereira.....................
Francisco Gomes Pereira.....................
João Batista dos Santos.......................
João Severino Ramos..........................
Joaquim Galdino da Silva.....................
Joaquim Israel de Oliveira....................
Joaquim Marques da Silva...................
José Capistrano Nobre.........................
José Cardoso da Silva..........................
José Diogo de Oliveira.........................
José Hermenegildo de Lima.................
José Lopes de Oliveira.........................
José Martins de Sousa.........................
José das Neves Martins.......................
José Olegário da Silva.........................
José Prudêncio Vieira..........................
José Vieira de Melo..............................
Luís Arnaldo de Alencar.......................
Manoel Feliciano de Oliveira................
Manoel Fimino da Costa......................
Oscar João do Amaral..........................
Otaviano Vieira da Cunha....................
Pedro José do Carmo..........................
Raimundo Rodrigues Monteiro.............
Sebastião da Silva Corrêa....................
Vicente Mendes da Silva......................
Virtolino José dos Santos (sem efeito)
Adão Constâncio da Silva....................
Antônio Damião da Silva......................
Antão Manuel da Silva.........................
Antônio Rosa dos Santos.....................
Aristiclínio de Oliveira Cavalcanti.........
Arsênio Ferreira da Costa....................
Atanásio de Lima e Silva......................
Augusto Campos de Sousa..................
Cid Neri de Farias................................
Duarte Felipe Teixeira..........................
Duarte de Sousa Soares......................
Firmo Hermenegildo dos Santos..........
Francisco da Silva Morais....................
Hilário Serafim dos Anjos.....................
João Francisco da Hora.......................
Joaquim Maurício da Silva...................
Jorge Soares........................................
José Corrêa de Araújo.........................
José Corrêa de Siqueira.......................
José Flausino de Sousa.......................
José Francisco Corrêa.........................
José Francisco.....................................
José Francisco de Sousa.....................

Pensão
Cr$
231,00
268,70
284,70
262,70
383,10
284,40
261,80
199,80
199,80
199,80
393,00
227,40
220,50
192,90
234,30
264,90
383,10
234,30
306,20
199,80
186,00
420,00
199,50
198,60
254,90
192,90
206,70
213,60
209,70
227,40
206,70
261,80
234,30
312,00
462,00
386,10
255,90
315,90
246,00
306,00
330,00
215,70
406,80
336,00
426,00
266,00
486,00
261,20
289,50
306,00
348,00
447,00
399,60
258,00
357,30
368,10

Pensionistas
José Irineu.............................................
José Manuel Rodrigues Vaz.................
José Rufino do Nascimento..................
José Santiago de Albuquerque.............
José de Sousa Lima..............................
Leonardo Virgílio (sem efeito)
Lídio Lima de Vasconcelos...................
Luís Gonzaga........................................
Manuel Cândido do Nascimeito...........
Manuel Cordeiro de Azevedo................
Miguel de Jesus Silva...........................
Narciso Alves dos Santos.....................
Odoríco Pedro dos Santos....................
Olímpio Afonso de Sousa Braga...........
Pedro de Alcântara Melo.......................
Pedro Rodrigues Pereira.......................
Semão Antônio Rosário........................
Severino Venceslau de Matos..............
Severino de Albuquerque Melo.............
Tobias de Alexandre Santana...............
Venâncio Afonso de Oliveira.................
Nilo Teodoro..........................................
Antônio Miranda....................................
José Lima dos Santos...........................

Pensão
Cr$
446,10
381,00
291,00
438,00
456,00
268,10
276,00
446,10
336,20
401,90
213,00
213,00
465,00
198,90
198,00
294,00
285,90
441,00
369,50
420,00
180,00
453,00
180,00

Diretoria de Fazenda da Marinha (DF-3), em 19
de dezembro de 1947. – Manoel Pinto Ribeiro
Espindola, Capitão de Fragata – C. N. – Chefe da D. F.
3.
São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 121, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre a
proposição número 268, de 1947
Relator: Sr. Olavo Oliveira.
Foi apresentado à Câmara dos Deputados o
projeto
nº
936,
de
1947,
revogando,
em
relação ao ano letivo de 1947, as medidas do art. 3 da
Lei número 7 de 19 de dezembro de 1946, assim
concebido:
“Os
alunos
das
escolas
superiores,
matriculados no ano de 1946 e que não
tiveram freqüência, poderão prestar exame, em
segunda época, constante de prova escrita e oral e hão
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de
compreender
a
matéria
de
todo
o
programa,
ainda
que
não
totalmente
explicada,
podendo
as
provas
a
juízo
do professor, versar sôbre um ou mais
pontos. A prova oral não terá limite de
tempo”.
Apreciando
a
medida,
disse
a
Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos
Deputados:
“Os
motivos
que
impuzeram
a
decretação daquela medida, em 1946, logo
após
a
promulgação
da
Carta
Magna,
são
os
mesmos
que
hoje
estão
a
exigir
uma
providência
imediata,
em
benefício
dos
estudantes.
Transita
nesta
Casa um projeto de reforma do ensino
superior,
que
fixará
as
normas
gerais
relativas
aos
exames
e
promoções
nos
cursos
em
questão.
Enquanto
não
são
convertidos em lei êsses novos preceitos
e justo que se atenda ao apelo dos
universitários, revigorando a regra já uma vez
adotada.
Desta forma, dentro de princípios de equidade
e justiça, teremos permitido a milhares de
estudantes os mesmos favores de que se
beneficiaram no ano letivo de 1946, ou seja o direito
a participar dos exames de 2ª época no ensino de
nível superior, sem a exigência de freqüência
mínima, compensada pelo maior rigor e amplitude
das provas.
Estando a aspiração dos acadêmicos
baseada
nas
mesmas
considerações
que
justificaram em sua elaboração a Lei nº 7,
nada mais fazemos ao apresentar êste projeto, que
propôr a extensão dessa medida ao ano letivo de
1947.
As
diretrizes
gerais
do
ensino
de
nível
superior,
que
esperamos
sejam
completadas na próxima sessão legislativa,
deverão incluir, como é de esperar, essa
tão sentida aspiração dos universitários, a
prestação de provas sem a obrigatoriedade de
freqüência”.
A proposição foi aprovada por aquêle
ramo
do
Parlamento,
convertendo-se
no
projeto de Lei nº 396-A, que submetido
à apreciação do Senado, merece o seu
voto.
Sala das Comissões, em 28 de janeiro de
1948. – Attilio Vivacqua, presidente. – Olavo OIiveira,
relator. – Arthur Santos, com restrições. – Waldemar
Pedrosa. – Filinto Müller. – Vergniaud Wanderley.

PARECER
Nº 122, de 1948
Da Comissão de Educação e Cultura sôbre a
Proposição nº 268, de 1946.
Relator: Senador Cícero de Vasconcelos.
A Lei nº 7, de 19 de dezembro de 1946, em
seu artigo 3º, permitia que os alunos das escolas
superiores, matriculados em 1946, prestassem
exame em segunda época, independentemente de
freqüência.
Justificava-se o dispositivo legal com a
situação do ensino logo após a promulgação da
Carta Magna, quando ainda não se tinham fixado as
normas gerais relativas aos exames e promoções.
Embora a situação atual não seja
rigorosamente a mesma, é incontestável que ainda
reina incerteza no que se refere às normas de
ensino.
Os universitários pedem seja revigorado para
os alunos matriculados em 1947 o artigo 3º da Lei nº
7.
Parece que o Congresso atenderá a uma
solicitação que se justifica pela permanência dos
motivos que deram ocasição ao dispositivo anterior,
principalmente quando se trata de exame de 2ª
época, que deve valer por uma recuperação.
Sou favorável à aprovação da proposição nº
268, de 1947.
Sala das Comissões em 2 de fevereiro de
1948. – Salgado Filho, presidente. – Cícero de
Vasconcelos relator. – Camilo Mércio.
PARECER
Nº 123, de 1948
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o
telegrama número 13, de 1947.
Relator – Sr. Cícero de Vasconcelos.
Em telegrama dirigido ao Presidente do
Senado Federal, os contabilistas de São Paulo
reunidos em Concentração na cidade de Campinas,
pleiteiam seja assegurado aos Contadores formados
no regime anterior ao Decreto nº 7.988, o direito de
matrícula em outros cursos superiores além dos
ministrados
pelas
Faculdades
de
Ciências
Econômicas e Administrativas.
A
flexibilidade
dos
cursos,
se
representa
uma
tese
que
vai
contando
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com aplausos gerais, exige, entretanto uma
reorganização dos cursos secundários, de modo a
apresentarem o número mínimo de cadeiras
consideradas imprescindíveis em qualquer curso
superior. E’ medida que deverá ter caráter geral,
requerendo estudos preliminares necessários para
uma reestruturação dos cursos secundários.
A Comissão de Diretrizes e Bases de Ensino,
à qual o Sr. Ministro da Educação e Saúde cometeu
tais estudos, certamente tomará em consideração as
manifestações que neste sentido se vêm repetindo,
podendo, assim, fornecer ao Congresso Nacional
subsídios para uma nova legislação escolar.
Sou de parecer que se arquive a
representação em apreço, aguardando-se os
estudos da Comissão de Diretrizes e Bases de
Ensino para um mais ponderado pronunciamento.
Sala das Comissões, em 2 de fevereiro de
1948. – Salgado Filho, presidente. – Cícero de
Vasconcelos, relator. – Camilo Mercio.
PARECER
Nº 124, de 1948
Da Comissão Diretora, sôbre o memorial nº 43-47
Relator: Senador Dario Cardoso.
A Comissão Diretora, foi presente o memorial nº
43-1947, em que o ex-oficial legislativo, classe “I”
interino, Odilon Macedo, reclama contra o ato da Mesa
da Assembléia Nacional Constituinte que o exonerou
dessa função, em data de 20 de setembro de 1946.
A Comissão, após meticuloso estudo e
discussão do parecer que, sôbre o caso elaborou o
3º Secretário, Senador Dario Cardoso, deliberou seja
admitido o funcionário em questão, a assumir o
cargo inicial do quadro do Senado, na carreira de
datilógrafo, a partir de 24 de abril de 1947, pelo que
apresenta o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 3, de 1948
O Senado Federal resolve:
Atendendo ao que deliberou a Comissão
Diretora, em sua reunião de 27 de janeiro de
1948, admitir, como datilógrafo, classe “I”, o
ex-oficial
legislativo,
interino,
classe
“I”,
Odilon
Macedo,
que
ficará
como
exce-

dente percebendo, a partir de 24 de abril de 1947, os
vencimentos correspondentes até que seja
definitivamente incluído no quadro, tomando-se as
providências necessárias a abertura do crédito para
ocorrer a respectiva despesa.
Sala das Comissões, fevereiro de 1948. –
Mello Vianna, presidente. – Dario Cardoso, relator. –
Georgino Avelino. – João Villasbôas. – Plínio
Pompeu. – Adalberto Ribeiro.
PARECER A QUE SE REFERE O PROJETO
O
Sr.
Odilon
Macedo,
ex-oficial
legislativo, interino, classe “I’ do Quadro
da Secretaria do Senado, reclama, pelo memorial
de fls. ilegível, contra o ato da Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte que o exonerou
dessa função, em data de 20 de setembro de
1946, segundo se vê do Diário do Congresso de
27 do referido mês (fls. 9), ao revés de expedir-lhe
título de nomeação efetiva, nos têrmos dos
disposto no art. 26 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
A reclamação, sob o fundamento alegado,
não procede, porquanto o dispositivo citado
prescreveu que a Mesa da Assembléia Constituinte
expedisse
títulos
de
nomeação
efetiva
aos funcionários interinos das Secretarias do Senado
e da Câmara dos Deputados, ocupantes de cargos
vagos, que até 3 de setembro de 1946 prestaram
serviços durante os trabalhos da elaboração
da Constituição, e o requerente não era ocupante
de cargo vago, exercendo apenas a substituição
de funcionário efetivo afastado temporáriamente
de suas funções, conforme o demonstra o ato que
o dispensou (Diário do Congresso de 27-9-946,
fôlhas 9).
Nessa conformidade, uma vez que o titular do
cargo o reassumiu, teria o reclamado de ser
automáticamente dispensado.
Mesmo, porém, que assim não fosse,
não procederia a reclamação porquanto à Comissão
do Senado falece competência para examinar atos
praticados pela Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte. Sòmente ao Judiciário seria lícito tal
exame.
Embora pelos motivos alegados não se
deva receber a reclamação, afigura-se-nos,
entretanto, que a ela se deve dar acolhida,
com fundamento no parágrafo único do citado
artigo 26 do Ato das Disposições Constitu-
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elonais Transitórias, que é do seguinte teôr: “Nos
cargos iniciais, que vierem a vagar, serão
aproveitados os interinos em exercício até a mesma
data, não beneficiados por êste artigo”.
Ora, do processo consta que o peticionário
estava em exercício interino do cargo de oficial
administrativo, em substituição a outro funcionário,
em data de 3 de outubro de 1946, razão por que não
foi beneficiado pelo referido artigo. Assim sendo, é
justo seja êle aproveitado com fundamento no texto
transcrito.
Sala da Comissão Diretora do Senado. Julho
de 1947 – Dario Cardoso.
PARECER
Nº 125, de 1948
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre a
proposição número 272, de 1947.
Relator: Senador Cícero de Vasconcelos.
A proposição nº 272, de 1947, tem caráter
transitório, porquanto se destina a disciplinar a
promoção nos cursos superiores e a determinar
outras providências, enquanto não forem fixadas as
bases diretrizes de educação, a que se está
procedendo de acôrdo com os dispositivos
constitucionais.
E’ patente a necessidade de regularizar
a situação dos alunos no período que anteceder
à fixação daquelas bases e diretrizes e
as providências adotadas redundam em vantagem
para os alunos, salvaguardando os interêsses do
ensino.
Sou de parecer que seja a Proposição
aprovada.
Sala das Comissões, em 16 de janeiro
de 1948 – Alexandre Marcondes Filho, –
presidente. – Cícero de Vasconcelos, relator. –
Francisco Galloti.
PARECER
Nº 126, de 1948
REDAÇÃO FINAL DA PROPOSIÇÃO Nº 6, DE 1948

Waldemar Pedrosa, relator. – Ribeiro Gonçalves. –
Cícero de Vasconcellos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aberto ao Congresso Nacional o
crédito especial de........ Cr$ 1.624.852,50 (um
milhão, seiscentos e vinte quatro mil, oitocentos e
cinqüenta e dois cruzeiros e cinqüenta centavos),
sendo Cr$ 34.185,00 (trinta e quatro mil, cento e
oitenta e cinco cruzeiros), para pagamento de
gratificação adicional a funcionários da Secretaria do
Senado Federal, Cr$ 994.325,00 (novecentos e
noventa e quatro mil trezentos e vinte e cinco
cruzeiros) para pagamento a funcionários da
Secretaria da Câmara dos Deputados, e Cr$
596.342,50 (quinhentos e noventa e seis mil,
trezentos e quarenta e dois cruzeiros e cinqüenta
centavos, para os funcionários da Secretaria do
Senado Federal, a título de gratificação,
correspondente a um mês de vencimentos integrais,
pelos serviços efetivamente prestados durante o
período da convocação extraordinária do Congresso
Nacional.
Art. 2º É igualmente aberto o crédito especial
de Cr$ 28.550,00 (vinte e oito mil, quinhentos e
cinqüenta cruzeiros), ao Ministério da Viação e
Obras Públicas, para pagamento a funcionários da
Agência dos Correios e Telégrafos da Câmara dos
Deputados, a título de gratificação de um mês de
vencimentos, pelos serviços efetivamente prestados
durante o período da convocação extraordinária do
Congresso Nacional.
Art. 3º É ainda aberto o crédito especial de Cr$
60.000.00 (sessenta mil cruzeiros), ao Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, para pagamento, a
título de gratificação, aos funcionários do
Departamento Federal de Segurança Pública, que
hajam exercido ou estiverem exercendo as suas
funções junto à Câmara dos Deputados e ao Senado
Federal, no período de convocação extraordinária do
Congresso Nacional.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER
Nº 127, de 1948

Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição nº
Relator: – Senador Waldemar Pedrosa.
7-48
A Comissão é de parecer que, ao Projeto nº
899-B, de 1947, da Câmara dos Deputados, seja
Relator: Sr. Ismar de Góes.
dada a redação com que o mesmo vem em anexo.
Pelo
presente
projeto
é
o
Poder
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 3 de Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério
fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso, presidente. – da
Guerra,
o
crédito
especial
de
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cial de dezesseis milhões e seiscentos mil cruzeiros
(16.600.000,00), destinado à construção de edifícios
e á instalação das maquinárias já adquiridas ao
Govêrno dos Estados Unidos, para fabricação de
munições.
Data venia, deveria o processo, antes de vir a
esta Comissão, receber o parecer, pelo menos, da
Comissão de Forças Armadas, a fim de que pudesse
a Comissão de Finanças fazer o estudo do assunto
de acôrdo com o mérito.
Deante, porém, das razões apresentadas na
mensagem que S. Ex.ª o Sr. Presidente da
República dirigiu a respeito, à Câmara dos
Deputados, e que transcrevemos abaixo, opinamos
pela aprovação do projeto.
“Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:
1. O Exército adquiriu, ao Govêrno dos
Estados Unidos maquinárias para duas linhas de
fabricação de munição calibres 30 e 50 destinadas a
suprir deficiência notável de seus estoques.
2. A aquisição montou a US$ 640.000,00 e
constituiu
operação
muito
vantajosa
se
considerarmos que o Govêrno americano dispendera
US$ 1.600.000,00, com a obtenção daquelas
mesmas fábricas, cedidas ao Brasil com poucos
mêses de uso.
3. Os entendimentos levados a efeito sòmente
terminaram em fins de 1946, quando foi iniciado o
estudo traçado do projeto de construção e instalação
das máquinas cuja execução está calculada em Cr$
...... 20.000.000,00. Não foi possivel assim, por já
ter sido feita a previsão orçamentária incluir
na proposta do Ministério da Guerra, uma parcela
para atender aquela necessidade. Na organização
do orçamento para 1948 foram conservadas, de
um modo geral, as mesmas cifras do ano
corrente, não sendo viável desta forma, atender
parte das despesas, com os recursos do próximo
exercício.
4. O material está embalado e armazenado
para
conservação
durante
curto
prazo.
PARECER
Sua permanência demorada, na situação em
que
se
encontra,
acarretará,
certamente,
Nº 128, de 1947
danos
irreparáveis
ao
seu
funcionamento
futuro.
5. Não obstante a preocupação do Executivo
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição nº
312-47
de restringir as despesas extraordinárias, apresento
a essa Câmara os argumentos acima porque dão
Relator: Ismar de Góes.
carater inadiável à operação.
Trata o presente projeto de autorizar o Poder
6. E submetido, assim, estas considerações
Executivo a abrir, pelo Ministério da Guerra, o crédito espe- ao
estudo
e
julgamento
da
Cr$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil cruzeiros), a
fim de atender às despesas resultantes da
organização e realização do III Pentatlon Moderno
Sul Americano.
A Comissão de Fôrças Armadas não foi ouvida
antes do pronunciamento desta Comissão. Em
mensagem à Câmara dos Deputados o Exmo. Sr.
Presidente da República solicita a abertura de um
crédito especial de Cr$.... 350.000,00 (trezentos e
cinqüenta mil cruzeiros), discriminando, em anexo, a
despesa prevista e justifica:
a) que, por deliberação do segundo Congresso
Sul Americano de Atletismo, reunido em Santiago do
Chile, ficou estabelecido que o III Pentatlon Militar
Moderno seria realizado no Rio de Janeiro;
b) que o referido certame é, por fôrça da
respectiva regulamentação, dirigido pelo Ministério
da Guerra do país onde se desenrola a competição;
c) que a preparação das provas e a aquisição
do material necessário exigem gastos que, dadas as
atuais restrições orçamentárias, não é possível
àquele Ministério sem a concessão de crédito
especial;
d) que uma das finalidades do certamen é a de
congrassamento das Fôrças Armadas do Sul do
Continente.
O IIIº Pentatlon foi realizado em abirl e maio
do ano findo, sem que tivesse havido tempo para a
concessão de crédito solicitado, e as despesas com
a sua realização montaram em Cr$ 266.990,90
(duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e
noventa cruzeiros e noventa centavos).
Deante do exposto, opinamos pela aprovação
do projeto.
Sala das Comissões, em 3 de fevereiro de
1948. – Ivo d’Aquino, presidente. – Ismar de Góes,
relator. – Santos Neves. – Salgado Filho, concedo o
crédito por se haver realizado o Congresso. O
momento não comporta despesas superfluas. –
Andrade Ramos, pelas mesmas razões do Senador
Salgado Filho. – José Americo – Alfredo Neves.
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Câmara dos Deputados, solicito a concessão do
crédito especial de Cr$ 20.000.000,00 para o fim da
construção e instalação das duas linhas de
fabricação de munição calibre 30 e 50 aqui referidas.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1947.
EURICO G. DUTRA.

gratificação de magistério, relativa ao período de 1
de janeiro a 31 de dezembro de 1946 e concedida a
Roberta Gonçalves de Souza Brito, professora C
tedrática (E. N. M. – U. B.), padrão M, do Quadro
Permanente do Ministério da Educação e Saúde.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

O crédito solicitado de vinte milhões de
cruzeiros (Cr$ 20.000.000,00) foi. depois de
PARECER
reestudado, mandado proceder pelo Ministério da
Guerra, reduzido para (Cr$ 16.600.000,00).
Nº 130, de 1948
Sala das Comissões, em 3 de fevereiro de
1948. – Ivo d'Aquino, presidente. – Ismar de Góes,
Redação final do Projeto de Resolução nº 1,
relator. – Santos Neves. – Salgado Filho. – Andrade de 1948.
Ramos. – José Americo. – Alfredo Neves.
Relator: – Sr. Waldemar Pedrosa.
A Comissão tendo examinado o projeto de
PARECER
resolução nº 1, de 1948, do Senado Federal, é de
parecer que lhe seja dada a redação com que vem
Nº 129 de 1948
em anexo.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 31
Redação final da proposição numero 310, de de janeiro de 1948. – Clodomir Cardoso, presidente.
1947.
– Waldemar Pedrosa, relator. – Ribeiro Gonçalves. –
Relator – Sr. Ribeiro Gonçalves
Cícero de Vasconcelos.
A Comissão submete ao Senado a redação
final do Projeto nº 1.060, de 1947, da Câmara dos
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Deputados, no qual fez ligeiras modificações, que lhe
não alteram a substância.
O Senado Federal, nos têrmos do art. 40 da
O Decreto-lei nº 2.895, a que o projeto alude, Constituição e do Regulamento em vigor de sua
é de 1940, e não de 1945 como está no original e Secretária resolve aposentar com todos os
nos avulsos.
vencimentos, inclusive adicionais, o Taquígrafo
Outro engano foi retificado. Tratra-se de uma Revisor do Senado Federal, padrão O. Mário Pollo.
professora, Roberta Gonçalves de Sousa Brito, e por
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
êsse nome foi substituído o de Roberto Gonçalves expediente.
de Sousa Brito, que consta do projeto enviado da
O SR. DARIO CARDOSO (pela ordem) : – Sr.
Câmara. Os documentos que o acompanharam, e Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte ao Senado
estão no processo, esclarecem satisfatòriamente o sôbre se concede dispensa do interstício regimental
caso.
e da aplicação dos pareceres sôbre a proposição nº
Sala da Comissão de Redação da Leis, em 2 268, de 1947, a fim de que mesma possa ser
de fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso, incluída na ordem do dia da próxima sessão.
presidente. – Ribeiro Gonçalves, relator. – Waldemar
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
Pedrosa. – Cicero de Vasconcelos.
ouvir o requerimento formulado pelo Sr. Senador
O Congresso Nacional decreta:
Dario Cardoso. em que pede dispensa do interstício
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, regimental e da publicação dos pareceres sôbre a
pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito proposição
especial de Cr$ 7.200,00 (sete mil e duzentos
cruzeiros), para atender nos têrmos do Decreto-lei nº _________________
2.895, de 21 de dezembro de 1940, ao pagamento da (*) Não foi revisto pelo orador.
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nº 268, de 1947, a fim de que possa a mesma figurar
na ordem do dia da sessão da amanhã.
Os Srs. senadores que concedem a dispensa
solicitada, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. RIBEIRO GONÇALVES (*) (pela
ordem): – Sr. Presidente, e Senado aprovou a
proposição número 6, de 1948, que diz respeito à
abertura de créditos destinados a cobrir despesas do
Congresso Nacional e, também, a atender aos
gastos com o pessoal, feitos pelo Poder Executivo.
O Projeto de nº 859, de 47, originário da
Câmara dos Deputados, que, nesta Casa, se
transformou na Proposição nº 6, a que há pouco me
referi, consubstancia, ao mesmo tempo, disposições
relativas a despesas do Poder Executivo a Poder
Legislativo.
A mim me parece, Sr. Presidente, que deveria
haver desdobramento da proporção. Ao que
suponho, a abertura de crédito para despesas com o
pessoal do Poder Legislativo deve ser feita pela
Mesa do Senado, enquanto a referente ao Poder
Executivo deve ser submetida à sanção do Sr.
Presidente da República.
Levanto, por isso, a questão de ordem a fim de
que V. Ex.ª, diretamente ou através de consulta ao
plenário, a resolva: é compatível, ou não, a
promulgação, pela Mesa do Senado, da parte do
projeto, relativa a despesas com o pessoal do
Congresso, ficando a outra sujeita à sanção do Sr.
Presidente da República; ou, então, se os
dispositivos referentes a uma a outra dessas
despesas devem fazer parte do mesmo projeto a ser
enviado ao Sr. Presidente da República, para a
sanção.
A minha indagação se estende ao projeto nº 4,
de 1948, em que se transformou a proposição nº
1.071, de 1947, originária da Câmara dos
Deputados.
Trata-se da abertura do crédito especial de
Cr$ 3.303.000,00, ao Congresso Nacional para
ocorrer ao pagamento de ajuda de custo aos
parlamentares, relativa à convocação extraordinária
de 16 de dezembro de 1947 a 16 de fevereiro do ano
em curso.
Em síntese, Sr. Presidente, pretendo
saber
se
o
projeto
deve
ser

promulgado pela Mesa do Senado ou enviado à
sanção do Sr. Presidente da República. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE: – A questão de ordem
levantada pelo nobre Senador Ribeiro Gonçalves
encontra solução no precedente aberto no dia 19 de
Janeiro de 1947, quando foi sancionada, pelo Sr.
Presidente da República, a Lei nº 141, que autorizou
o Poder Executivo a abrir ao Congresso NacionaI o
crédito suplementar de dois milhões e quinhentos mil
cruzeiros, para pagamento de funções gratificadas e
ajudas de custo.
Quer-me parecer que a hipótese é a
mesma. Há outros casos idênticos a sempre os
projetos subiram à sanção do Sr. Presidente
da República. Nunca foi levantada questão de ordem
nesse sentido. Daí o procedimento invariável que
se tem adotado. Seria, aliás, conveniente que sôbre
o assunto se manifestasse a Comissão de
Constituição e Justiça. A matéria deve ser
considerada, porque se trata de atribuição privativa
do Congresso Nacional. O art. 67, § 2º da
Constituição, ressalva a competência da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal e dos Tribunais
Federais, no que concerne à organização dos
respectivos serviços administrativos. O que deve
ficar claro é se nessa atribuição está incluída a de
abrir crédito, independentemente da sanção
presidencial.
Enquanto não houver deliberação em
contrário, continuarei a submeter projetos dessa
ordem à sanção presidencial.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES (*) (pela
ordem): – Acredito, Sr. Presidente, não ser oportuno
solicitar a audiência da Comissão de Constituição e
Justiça, no momento, porque êsses projetos já foram
votados em último turno. Só tenho que me conforme
com a decisão de V. Ex.ª, baseada no precedente
que apontou, reservando-me para, na primeira
oportunidade, pedir a V. Ex.ª submeta ao exame dos
doutos colegas da Comissão de Constituição e
Justiça a questão de ordem que há pouco levantei.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Fica
sôbre
a
Mesa,
para
ser
considerada
_________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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oportunamente a redação final da proposição nº 315,
de 1947.
Tem a palavra o Sr Senador Apolonio Sales
orador inscrito.
O SR. APOLONIO SALES: – Não são poucos
os apêlos que se fazem pela imprensa, pelo rádio e
em discursos inflamados, de caráter, políticos ou não
para que se povôem os campos. Para que as
planícies a colinas se cubram do manto das searas.
Apêlos para que a terra feraz do Brasil seja levada a
produzir sempre mais. Nas viagens de trem, estou a
ouvir, as exclamações de desagrado dos viajantes
mais observadores, diante das faixas imensas de
terreno inculto. Aqui e alí, uma vez ou outra, a pastar
na macega que ninguém plantou ilegível de
propriedade de muito terrenos marginais a ferrovias,
de tráfego constante e intenso.
O mesmo se há de dize e talvez, com maiores
amplitude, no tocante as glebas cortadas e
recortadas pelas estradas de rodagem de
penetração.
Ora são pastagens mal cercadas, ora são
terras de cultura envelhecidas, ora são, morros a
ascenderem, em suas dobras, tugurios de
camponêses resignados. Terrenos semideserticos.
sem gente e sem lavoura. Sem rebanhos e sem
pastores.
Mas o automóvel luxuoso ou apenas
confortável passa ligeiro, deixando no rastro a nuvem
de poeira. Tem-se até a impressão de que os
modernos peregrinos sacodem o pó das suas:
sandalias de borracha como maldição bíblica ao
hinterland. Ao interior do Brasil romantico e trágico
Desejado na ilegível e evitado na ação. Exaltado na
emprensa e humilhado na posição estatística.
Mas êste e o interior do país ainda fácilmente
acessível porque moldurado pela fita amarelense da
estrada colcante. Interiores há, porém, onde às
estradas são apenas caminhos para tropeiros ou
para cavaleiros mais afoitos. São caminhos que,
olhados do céu não se vêem. Não se divulga pedidos
na folhagem da capoeira viçosa que lhe cresce à
margem. Nem mesmo servem de vinhetas para a
pastagem bucólica da terra anterior na imensa pátria.
Não
admira
que
escassas
sejam
as
habitações.
Tanta
mais
escassas
quanto mais para ilegível sem que esta afir-

mativa exclua a existência de tratos de terra
desabitados e incultos, bem perto do litoral, bem
ilegível da grandes, e cidades, e até das capitais.
Derramam-se pelo país inteiro ......1.904.589
propriedades agrícolas. Nelas mourejam as nossos
patrícios, entregues aos seus labores quotidianos
na esperança, nunca realizada de melhores dias.
Como resultado desta perseverança, malgrée
tout, avolumam-se às colheitas que se escoam para
as cidades, onde a contar sómente à classe dos
que abrigam mais de dez mil habitantes se apinham
7.332.769 brasileiros, mais de um sexto de tôda a
população do Brasil.
Assim como as viajantes formulam diante da
terra inculta das fazendas que marginam frases de
surpreza reprovante, assim também agricultor
ilegível pecuarista que os vêem passar, também
êles excogitam frases que mal pronunciam ilegível
vão as felizes para sítios mais venturoasas: " "lá
vão os felizes para sítios mais venturosos" .. "lá vão
para onde há mais conforto e viver é melhor" .. "lá
vão para onde quereriamos ir".
Não creio que exagere, aventurando esta
pincelada ligeira sôbre o quadro psicológico da vida
rural brasileira receio antes de me faltarem talento e
arte para, numa frase só, levantar o véu do ilegível
drama que se pode presenciar no palco das nossas
fazendas.
Para que se notem- entusiasmo e
vibração,em qualquer posto onde haja trabalho é
preciso
que
o
homem
possa
divulgar
compensações.
Divise
lucros,
anteveja
prosperidade resinta conveniências, frúa de
vantagens. Na vida rural será a mesma coisa, não
refugindo os seus habitantes às contingências
humanas.
E é justamente nesta vida assim recolhida
que ao silêncio das Iongas noites de invernadas, ou
nas compridas ilegível das dias de, verão, afluem à
mente do agricultor as comparações. Os paralelos e
as interrogações inquietantes sôbre a desvalia de
suas canseiras a renúncias.
Não é de admirar que resultem destas
cogitações, intentos e resoluções vigorosas
amaduradas, de abandono do que não rende em
procura do que pareça melhor compensar fadigas
ou atender a aspirações.
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A fuga do campo se processa, paulatinamente.
Mas, seguidamente, na procissão ininterrupta dos que
tentam a vida nas cidades e, porque negar, muitas
vezes com êxito.
Nenhum mal haveria que assim acontecesse,
se o bem estar procurado pelos indivíduos não se
traduzisse mais tarde no agravamento dos problemas
da coletividade, atingindo também àqueles que
transitòriamente se viram beneficiados.
O despovoamento do interior, refletindo-se na
produção estacionária ou mesmo reduzida, é algo
impressionante do país, e a procura das causas do
fenômeno é fácil, sendo difícil apenas ficar a
predonderante entre as muitas que afloram ao início
das pesquizas.
A falta de lucro resumiria tudo. A falta ou, pelo
menos, o minguado dos lucros na produção dos
capitais invertidos, das horas de trabalho e de
cuidado, dispendidas.
Uma síntese pode ser muito útil para um
enunciado, para estigmatização de um fato que se
precisa remover. Será porém muito inconveniente
para se determinar o modo da sua remoção. No caso,
a análise iria armar o interessado com melhores
possibilidades de, vencendo partes, superar o todo,
no final da luta..
Lembra-me que, de uma feita, fui procurado por
conhecido agricultor de minha terra natal
(Pernambuco). Solicitava-me um emprêgo que vagára
na secretaria da Agricultura, cujo padrão garantia uma
renda anual se me não engano de 8.400 cruzeiros.
Admirei-me do pedido e, como tivesse credenciais de
amisade para fazê-lo, falei francamente ao solicitante.
Como era que êle, tão conhecido como operoso
ruralista, cuja propriedade era um modêlo de ordem e
de trabalho cujos pastos de bem cuidados chamavam
à atenção, na paisagem bucólica de sua propriedade,
pretendia ensarilhar armas.
Custava-me crer na reforma de um dos mais
festejados soldados da terra, como eu o considerava,
sem favor.
Não demoraram porém as ponderações
do amigo, frias como os ventos das longas
madrugadas, durante as quais os seus pensamentos
se geraram, e cresceram, e tomaram vul-

to, e se cristalizaram na resolução que tomára, com
lágrimas nos olhos, de deixar a vida tradicional de
lavrador de engenho.
Possuía cinco filhos, três em idade escolar. Os
colégios na cidade eram caros e fora do alcance de
sua bolsa, porque se impunha o internato. A saúde
da esposa estava a exigir cuidados que, no campo,
não era licito nem pensar possíveis. As canseiras da
casa avultavam. A monotonia do retiro rural era
gritante. Nem correio nem imprensa nem rádio, por
que energia elétrica inexistia para o funcionamento
das máquinas que aproxima antípodas.
Não. Não era possível envelhecer resignado.
Valia a pena tentar alguma cousa, sobretudo porque
as rendas livres dos seus canaviais e da pastagem
do seu gado pouco superavam a que lhe asseguraria
o minguado vencimento do cargo preiteado. Dois mil
pães era a sua safra normal, quando as chuvas não
faltavam. Sessenta mil cruzeiros o preço da safra
toda naquela época de açúcar a 30 cruzeiros a pão.
Quanto renderia, livre de despezas, embora
nunca livre de apreenções e riscos? Quinze por
cento? (Preferia os Cr$ 8.400,00 do emprego na
cidade, onde não faltam assistência médica, luz
elétrisa, farmácia colégio para meninos, jornais,
rádio, movimento movimento.
À medida que falava aquêle herói, prestes a
tombar na luta, inflamavam-se-lhe os olhos,
enrubescianse-lhe as faces. Não. Não queria perder
a oportunidade de dar a sua família condições de
vida humana, e não tinha mais coragem de exigir
dela vegetar sob o teto da casa grande, onde apenas
se ouviam os écos do passado; do passado faustoso
a custa do trabalho escravo.
E enquanto se formavam as lagrimas de
saudade mal contida naquela fronte sobranceira,
também de mim tomava conta uma emoção profunda
ao presenciar mais uma tragédia em que o ator era
um lídimo representante da lavoura, a que se tecem
tantas lôas e se negam tantos direitos.
A síntese da tragédia era sem dúvida o lucro
ínfimo da exploração, mas os detalhes eram o
desconfôrto, o isolamento, o impecilho à educação
dos filhos, imposto pela distância dos colégios mais
acessíveis.
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Guardo ainda, na memória, êste episódio que
calou profundamente no meu coração e não o
rememoro sem que sopese, na distância do tempo,
todo o significado do gesto daquêle amigo, por certo,
mil vêzes multiplicado por outros iguais, no recesso
solitário da vida rural brasileira, nêstes longos anos
que já passaram.
Na análise dos motivos que apressam a fuga
dos campos muitos se encontram mais prementes e
muitos se juntam na expressão" desconfôrto". Outros
se apelidariam de renúncia, e terceiros se
chamariam reivindicações.
Não ouzaria siquer tentar arrolá-los todos
nesta despretensiosa exposição. Escolhi, ao acaso.
apontar na súmula do desconfôrto o fator ausência
de energia elétrica, nas propriedades rurais. Seria
êste um setor até agora descurado, mas que, no
campo, deixa o rastro de mil e um inconvenientes a
exigirem reparos.
À energia elétrica atribuem-se mais de
noventa por cento das condições favoráveis da vida
moderna.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Vossa Ex.ª tem
tôda razão. E' a raiz do desenvolvimento da
economia.
O SR. APOLONIO SALES: – Desde a
iluminação das ruas e casas até à conservação dos
alimentos, à intensificação dos meios de
comunicação, aos recursos da ciência médica
moderna à diminuição das canseiras evitáveis na
execução das tarefas quotidianas ou dos programas
de produção intensificada.
A eletricidade será a responsável pelo avanço
da técnica em todos os domínios da vida criadora do
homem, nas fábricas e nos campos, nos laboratórios
e nas oficinas.
E' de notar que, aumentando o número de
humanos a nutrir, vestir, abrigar, ilegivel do mesmo
passo as exigências e aspirações dos que repudiam
os níveis de existência do passado, o imperativo da
maior produção se estabelece simultâneamente com
a redução imperiosa das fadigas e esforços, que se
procuram evitar.
Tem o homem que valer-se da máquina e da
fôrça motriz que não desçam os níveis de
produtividade
antes
subam
na
escala
da
eficiência
reclamada.
Na
falta
disto,
o
que
se
observa
é
agravarem-se
os
males das aglomerações humanas, traduzindo-se na

torturante inquietação registrada em tantos rincões,
espalhados pelo universo em fora.
Para melhor exame do assunto, bastaria que
tomassemos em consideração o setor agrícola
desfalcado cada dia mais profundamente dos braços
robustos e numerosos que vão para a cidade,
cobertos de razão, ao mesmo tempo que dêle se
está a exigir avultarem-se as colheitas para que se
atendam as demandas sempre maiores de produtos
da terra.
Em outros países, remedeia-se o impasse com
o aprimoramento da técnica do cultivo do solo, que
propiciando maiores safras em áreas iguais ou
menores, com emprêgo de menos esforços do braço
humano.
No Brasil, quem ousará afirmar que á se
possa avistar algo de apreciável neste rumo?
Penso que poucos não se renderão á evidência,
verificando acentuar-se a deserção da lavoura em
grau bem mais intenso do que em outros países,
sem a correspondente reação no sentido da
maior produtividade, per capita, do campo em
abandono.
Segue-se, daí, que será em nossa pátria, onde
as nuvens se afiguram mais ameaçadoras, a pique
de
se
desfazerem
em
tempestades
de
conseqüências imprevistas.
Também nos campos, a eletricidade foi
chamada para o aprimoramento da técnica da
produção, naquelas nações que se orgulham de ser
industriais de possuir os standards de vida mais
elevados do mundo.
Aqui, no Brasil, a eletricidade no meio rural
desempenhará o papel não somente de melhorar
os processos de produção que acresçam as
colheitas por unidade terra homem, mas também
de estabelecer condições de vida mais toleráveis
para que se reduzam os êxodos dos braços
válidos e das famílias nucleadoras de vidas
humanas.
Já pensaram V. Excias., no que seja uma
casa sem luz e sem água, perdida na amplidão
das fazendas, cujos limites aforam à estrada
distante?
O SR. ANDRADE RAMOS: – Consumindo
querozene importado.
O SR. APOLONIO SALES: – V. Ex.ª
tem
tôda
razão.
Consumindo
querozene
importado
e
mandando
pa-
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ra fora as divisas custosas que o Brasil consegue.
Já sobrevoaram, acaso, de noite, estas
regiões chamadas agrícolas do litoral brasileiro? Não
terão impressionado V. Exacias, as trevas que
sepultam, mau grado a rebelião de uma ou outra
herdade mais feliz, toda uma gleba imensa onde, por
certo, mourejam almas humanas dignas de melhor
sorte?
Ao isolamento da vida campesina, num país
de estradas poucas, ainda mais, a escuridão
vitoriosa sobre as raras candeias de querozene, que
não produzimos.
A energia elétrica seria o contraste a que, os
que ainda não deserta, ram, têm o direito de aspirar,
como elementar condição de vida a que eu não
ousaria nem mesmo de chamar conforto.
Mas, a missão principal da corrente elétrica,
nas fazendas, há de ser o aumento da produtividade
do homem e das cousas do campo, como
coadjuvante às múltiplas operações e processos
inerentes a fauna rural.
Lêm-se de publicações americanas sobre o
emprego da eletricidade rural, frases concludentes
sobre a excelência do método. Não me privo de citar
a que se encontra à página 5 do boletim "Rural
Eletrification"
distribuído
pelo
Ministério
da
Agricultura:
("agricultural
leaders
and
educators
are
fully
aware
that
electricity

is tire greatest single factor in bringing farming to a
degree of efficiency in keeping with the advances
mace in industrial production and management") . Os
Lideres.
agrícolas
e
educadoras
estão
completamente conscientes de que a eletricidade é o
maior fator isolado a elevar a agricultura a um grau
de eficiência que acompanhe o progresso feita na
produção e operação industrial. E mais adiante
prossegue: "Não há espaço suficiente para enumerar
aqui os muitos usos práticas da eletricidade para a
poupança de tempo e de trabalho para a redução ao
custo de operação das fazendas e para aumenta do
seu rendimento".
"Um kwh bombeia mil galões (938 litros) de
água dos poços médios das fazendas americanas.
Ordenha 30 vacas, aquece cinco galões de água,
móe 200 busheas (b 35 Litros): de grãos, movimenta
um moinho 4 horas, descasca 30 buschels de milho,
refrigera 10 galões de leite ou corta urna tonelada de
silagem e a eleva a um silo de 10 metros de altura".
Ajunto a êste discurso um quadro das principais
operações rurais com a correspondente demanda de
energia elétrica, facultando o cálculo do prêço de custo
das mesmas São dados Interessantes e preciosos
porque demostram, à sociedade, a condição
desfavorável das agriculturas do Brasil, privados, tia
sua maioria esmagadora, dêste recurso decisivo ao
alcance de possíveis concorrentes.

– 267 –
QUADRO Nº 1
EMPRÊGO DA ELETRICIDADE NAS FAZENDAS
Aparelhos utilizados
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Criadeiras elétricas.............................................
Batedeira para manteiga.....................................
Retirada da palha e separação das espigas de
milho....................................................................
Debulhamento do milho......................................
Separação do creme...........................................
Esterilização do Vasilhame para leite (10 - 40
vacas)..................................................................
Aquecimento dágua para higiene dos estábulos
Motores para pequenos trabalhos nas fazendas
(3-5-7,5 h p)........................................................
Oficinas de reparo de instrumentos agrícolas....
Moagem de cereais (3-5-7,5 h p).......................
Produção de fôrça por meio de motores
alternados...........................................................
Seleção mecânica de frutas...............................
Limpeza de cereais...........................................
Transporte de Cereais com elevadores (5 ph)...
Enfardamento de feno (5 ph).............................
Amontoamento de fardos nos veículos (5 ph)....
Incubação de ovos em pequena escala.............
Irrigação (Superficial)........................................

19) Iluminação em tôda a fazenda...........................
20) Congelamento de leite.......................................
21) Extração de leite (ordenha);
a) tipo portátil.....................................................
b) tipo canalizado................................................
22) Pintura nas casas por meio de pistola................
23) Escolha de semente de milho............................
24) Tosquia de carneiros.........................................
25) Enchimento do silos............................................
26) Aquecimento do solo para geminação mais
apressada...........................................................
27) Limpeza do solo..................................................
28) Debulhamento de cereais (10 hp).......................
29) Ultravioleta no gado (S-1)...................................
30) Idem para poedeiras...........................................
31) Para pintos (CX)................................................ .
32) Suprimento de água (médio)...............................
33) Benefício de madeira (serra 5 hp).......................

Consumo em Kwh
1/2 em 6 semanas por pinto
1 por 50 quilos de manteiga
5 por tonelada
1 por 175 litros
1/2 por 500 kg de leite.
31/2-7 1/2 por dia
15-35 por 370 litros
3-5-7,5 por hora
1/2-3 por mês
1/10-3 por 50 quilos
1 para cada 1-5 horas
1,2-1 1/2 por 350 litros
2/3-1 3/4 por 350 litros
1 1/10 a 5 por 35 hectolitros
2-4 por tonelada
1-3 por tonelada
150-300 por mil ovos
4-8 por hectolitro em faixas de 30 4-8 por hectolitro
em faixas de 30 30 centímetros de separação
25-30 por mês
25-30 por mês na média de 370 litros por dia
1 1/2 por vaca-mês
2-3 por vaca mês
1 por 231 metros quadrados
2 para cada 35 litros escolhidos
1,5 por 100 carneiros
1 - 1,5 por tonelada
1/2 1 1/2 por dia (cant. 0,9 x 1,8)
1-1,5 por 28, 31 dec. cúb.
1/3 por 50 quilos
25-35 por ano e vaca
1/2-1 por ave ano
1/5-1/2 por ave ano
20-30 por mês
1 por 3,624 dm. cúbicos
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Evoluindo as condições de trabalho no país,
como já evoluíram a ponto de não seja mais possível
manter-se o operário agrícola ao nível do salário de
fome ainda vigente em muitas regiões, as práticas
rurais tornar-se-ão de tal modo caras com os salários
justos a que se tem que chegar, que não será
possível dispensar-se a ajuda da energia. Reduzindo
o esfôrço humano, diminue-se a mão de obra que,
em compensação, pode ser melhor remunerada. Só
então é que a agricultura passará a ser uma fonte de
emprêgo, em vez de um manancial inesgotável para
o damping da mão de obra, nas fábricas e centros
populosos, desmoralizador e inhumano.
Aplica-se ao Brasil a síntese de uma
proclamação do ex-Ministro Vikard, dirigida aos
agricultores dos Estada; Unidos, pouco tempo antes de
ter eu a honra de conhecê-lo, em outubro de 1944.
Assim se exprimiu o ministro norte-americano:
"Assim eu descrevo os fundamentais princípios que
se devem subpor à expansão da eletricidade rural.
Primeiro: Os lares rurais precisam de
eletricidade tanto – se não mais – do que os lares
cidadinos. Não podemos ter um standard decente de
vida rural sem as coisas que a eletricidade provê
para as habilitações das fazendas.
Segundo: Precisamos encarar o fornecimento
de energia elétrica aos fazendeiros antes como uma
oportunidade de prestar um serviço á agricultura, do
que como uma maneira de fazer lucro".
E' uma síntese muito perfeita das
necessidades da agricultura no tocante à
eletricidade, e dos deveres dos governos, referentes
ao mesmo assunto. E se ajusta perfeitamente ao
Brasil.
Principalmente ao Brasil onde as condições
gerais de fornecimento de energia são precaríssimas
até nas próprias cidades, e onde a inferioridade dos
meios de produção agrícola é flagrantemente mais
acentuada do que na próspera República do
Secretário Wickard.
A premissa número dois, da proclamação do
Ministro Wickard, no meu entender, é no Brasil um
imperativo a que não podemos fugir. Se na América do
Norte, onde não falta a iniciativa particular, correndo, a
largos passos, à frente do poder público; não falta

combustível líquido abundante e barato; não falta
carvão e fácil transporte para que se tenha acesso
econômico nas fazendas, a eletricidade se impõe de
modo a se considerar um dever de Estado levá-la ao
agricultor, o que não diremos nós no Brasil? A
eletricidade rural deve ajuntar-se aos mais
prementes problemas a que o Govêrno precisa
atender.
Há porém duas grandes dificuldades. A
primeira a carência de energia elétrica, mesmo nos
grandes centros. Segundo a rentabilidade peque-na
a prever na extensão das linhas ao meio rural.
Não se pode ocultar a condição de
inferioridade em que se coloca o Brasil, no tocante
ao aproveitamento de suas fontes de hidroenergia. O
lugar que ocupa perante as nações do mundo neste
setor é tão proeminente, tristemente proeminente,
quanta o é no referente á existência em suas
fronteiras de inesgotáveis mananciais a explorar.
A política do aproveitamento destes recursos
de energia dos nossos rios é imperiosa, já disse e, –
não será demais repetir, – convém que se leia aqui
um trecho do discurso por mim pronunciado nesta
Casa, a propósito de como entendo a obrigação do
Estado neste setor moderno da vida das nações.
"Quando lancei o plano da "Paulo Afonso" no
Brasil, acaso pela primeira vez, chamei a atenção
dos dirigentes dos Estados a que ia servir a
cachoeira, sobre uma face do problema
administrativo digno de consideração. Entre os
deveres dos governos em relação ao bem estar
material do seu povo, enquadra-se a obrigação de
construir estradas, prover à educação e o cuidado da
saúde de toda gente. Ousei lançar também em
paridade de condições, nesta terra em formação. que
é o Brasil, ao exame dos senhores interventores o
dever de proverem ao desenvolvimento industrial e
ao conforto de vida do povo, com os recursos da
eletricidade abundante constante e barata".
"(A eletricidade) é tão indispensável como o é
a estrada, como o são os portos, o telégrafo... Não
tenho nem mesmo receio de dizer, como o são as
obras de assistência social, os hospitais, as crêches,
as maternidades. Como o são as obras
de caráter educativo, as escolas, as faculdades, As
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próprias universidades". (Diário do Congresso 19 de
julho de 1947).
Segue-se portanto que cumpre ao Govêrno,
na. minha modesta opinião, acorrer em auxílio da
iniciativa particular onde esta o reclame, cantante
que se aproveitem as quedas dágua. Tomar êle
mesmo a iniciativa onde a cooperação particular
escasseie.
O Governo da República, felizmente, não tem
ficado de braços cruzados nestes últimos anos. Haja
vista de plano em execução no Rio Grande do Sul e a
obra salvadora da Paulo Afonso que está sendo levada
adiante com tamanho entusiasmo e comprovado
patriotismo pelo General Eurico Dutra. Não cabe aqui
ressaltar os méritos das duas iniciativas, nem apontar
outras como as existentes no Estado de Minas e em
elaboração no mesmo Estado.
Quero sômente ater-me a um novo plano de
eletrificação do País, principalmente da eletrificação
rural do país, como o concebo a luz do que está feito
e esta prosseguindo vitorioso na República dos
Estados Unidos da América do Norte
Proponho à consideração dos srs. senadores
à instituição no Brasil oficialmente da política da
eletrificação rural, através de uma organização a que
daria o nome de "Serviço de Fomento à Eletrificação
Rural".
A missão deste Serviço seria traduzir na pratica
a aceitação pelo Estada do conceito supramencionado,
de que a ele cabe prover às necessidades do povo em
energia elétrica como elemento essencial para o
soerguimento do seu nível de vida.
A escassez de energia elétrica no país, não
obstante o seu enorme potencial decorre, não há
dúvida, da carência de capitais. Mas a carência de
capitais é por sua vez uma decorrência, em muitos
casos da rentabilidade pequena a prever, ou pelo
menos a rentabilidade maior em outras iniciativas a
que se aventurem os nossos magros capitais.
Como nos Estados Unidos, em nossa terra, no
referente à produção, ainda se apontam algumas
iniciativas, nacionais e estrangeiras, conjugadas com
a distribuição em condições de rentabilidade segura.
Seria
o
caso
da
Light
que
inverteu,
e
esta
Invertendo,
vultosas
somas na produção de kilowatts para suprir a

sua própria distribuição, no mercado adensado e
rendoso do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Seria
o
caso
de
outras
empresas
concessionárias de serviço público de energia e luz,
espalhadas por todo o território nacional.
Na evidência de largo consumo era rede
condensada de distribuição; na evidência de grande
mercado para o kilowatt, os capitais apareceram, e
provável e que tendem a aparecer sempre mais
abundantes.
Porque é que até hoje, no Brasil, se tem
restringido a interferência do Estado no setor
hidroenergia quase somente ao regime da
concessão
prévia
do
aproveitamento
dos
mananciais? por que se tem afigurado aos
responsáveis pela administração que "indústria da
energia" é suficientemente rendosa e par isto
tentadora para o bom emprego de capitais privados.
Se examinarmos ate mais detidamente a
nossa legislação, veremos que neste pressuposto,
poreja, aqui e ali, intento do legislador em evitar a
concorrência danosa entre empresas, bem como o
aguçamento da sede de ganho destas em relação ao
público consumidor.
Não obstante isto, as nossas condições, diria
pecularissimas se nos Estados Unidos não se
estivesse verificado o mesmo, já vem impondo até
no setor produção. o concurso do Estado. A
companhia hidroelétrica de São Francisco, visando
aproveitamento da Paulo Afonso programa do
"Fecho do Funil" em Minas, as pequenas usinas
hidroelétricas realizadas pelo governo do mesmo
Estado nos últimos anos, as monumentais obras que
estão sendo feitas pelo Governo Federal e pelo do
Estado na terra gaúcha, são provas, para não citar
outras, de que o aliciamento dos capitais particulares
por uma legislação protetora no julgamento da poder
público, não é suficiente, nem mesmo no setor da
"produção de energia".
Mas se assim é, nesta face do problema
(produção) o que recai à primeira vista do
observador é que os cabos condutores do fluido
(permitam os nobres senadores á impropriedade do
termo) rumam à direção somente dos sítios de
rendimento maior. Sustam a caminhada nas
fronteiras das rendas remotas. E' a autodefesa do
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capital que procura clima onde se multiplique ao calor
das grandes e imediatas demandas e evite a algidez
das esperas improdutivas.
Quem poderá acusar as empresas particulares
que assim procedam, sem esquecer o direito que lhe
cabe de zelar para que o seu patrimônio não seja
atingido?
Afigurando-se justo que assim aconteça,
cumprirá, entretanto, ao Estado tomar êle próprio a
iniciativa de dilatar o campo para o ingresso da energia
reclamada palas condições da vida moderna, sob pena
de afastar-se esta daqueles sítios até que o
determinismo da civilização transborde para aquelas
fronteiras. E isto, Deus sabe, em que afastadas
calendas.
Não intervindo o Estado, a energia elétrica
permanecerá adstrita aos centros populosos e fabris
existentes, ou, quando muito, àqueles com perspectivas
de evolução de tal modo evidente que os riscos de
prolongada imobilização de capitais se reduza ao
mínimo.
Segue-se desde logo que o setor agrícola ficará
postergado para tão distantes horizontes que se padaria
desculpar o exagêro de quem dissesse que a agricultura
ficaria sem esperanças de valer-se dos recursos da
eletricidade. Mais uma vez seria privada de um fator
predominante de progresso que, ao invés, não
escasseia à indústria.
Não me julgo pessimista, no vaticinar o
estacionamento da agricultura, no sentido técnico do
têrmo, se a eletricidade não lograr atingir-lhe os
domínios. De tal modo o seu emprêgo se generalizou
como eficiente meio de baratear a produção e aumentar
o confôrto dos que precisam ser retidos na faina
agrícola, que não há que admirar abandonem as
homens a profissão –
refiro-me aos homens
empreendedores –
quando se lhes neguem os
benefícios da mais disciplinada das formas de energia.
O SR. ANDRADE RAMOS: – V. Ex.ª da licença
para um aparte?
O SR. APOLONIO SALES: – Com todo o prazer,
Sr. Andrade Ramos – As estatísticas recentemente
publicadas,
sôbre
a
produção
agrícola
do
Estado
de
Minas
Gerais,
mostram,
infelizmente, uma depressão na atual produção.

O SR. APOLONIO SALES: – argumento de V.
Ex.ª prova a sociedade minha tese.
Demonstra o nobre colega, com uma informação
sintética, mas real, que no Estado de Minas Gerais já os
números estão indicando o despovoa-mento das
fazendas e, pior que isto, que elas estão sendo
abandonadas sem que tal fato seja compensado com o
aumento da produção per capital dos remanescentes
em suas fronteiras.
Compreendendo o problema em toda a sua
extensão, o Govêrno americano não duvidou de tomar
uma iniciativa que espantou a muita gente interferindo,
numa República. tida como tipicamente liberal, no sector
da distribuição, não sem renunciar a interferir no da
produção, da energia elétrica, contanto que, o mais
depressa possível as fazendas norte americanas
gozassem das conveniências do emprego farto da
eletricidade, para conforto dos seus lares e para
eficiência de suas atividades criadoras.
Foi um ato executivo de coragem do sempre
lembrado estadista Delano Roosevelt, em março de
1935, que marcou a reação oficial no sentido do
provimento da eletricidade aos fazendeiros da mais
industrial nação do mundo, criando-se por fôrça dêste
ato, mais tarde confirmado pelo Congresso (1936). a
hoje
renomada
REA
–
(Rural
Eletrification
Administration). Para que se tenha idéia da alta
significação
dêste
departamento
administrativo,
transferindo ao Ministério da Agricultura em 1930. não
seria inoportuno transcrever-se aqui algo da
proclamação do, então ministro, Henry Wallace, aos
camponeses de sua estremecida terra. Eis a palavra
inflamada do grande Ministro. _
"A todos os membros das Cooperativas do REA".
"Luz e fôrça – limpa, segura, confiável – ao estilo
de um interruptor! Luz e força, vossas, afinal, pelo
milagre do esfôrço cooperativo!
Esperastes em vão, alguns de vós. por muitos e
muitos anos, pelos empreendimentos privados para que
levassem eletricidade para vossas fazendas.
Agora, cooperando com os vossos vizinhos e com
o Govêrno, achastes o caminho para resolverdes vós
mesmos
o
vosso
problema.
Decidistes
construir
e
conduzis
o
vosso
sistema
cooperativo
de
distribuição
de
eletricidade"
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"O bem estar das populações rurais é de suma
importância para a Nação como um todo. Para
aumentar o bem estar rural, por meio da eletrificação
agrícola, o vosso Govêrno entrou em uma espécie
de parceria convosco. Parceria que poderá parecer,
á primeira vista unilateral, Através da REA o Governo
proporciona todo o capital necessário e provê
orientação e direção competentes.
A cousa única que espera, em troca, é que
reembolseis êste capital no curso de dilatado tempo,
com juro ínfimo e sem qualquer lucro.
Vós e os vossos companheiros não vos
arriscais a quaisquer riscos financeiros.
Ao invés, gradualmente, irei passando à posse
plena de vossa Cooperativa REA.
Contudo, a parceria não é realmente unilateral.
Os vossos representantes no Congresso sabem que
milhares e milhares de fazendeiros... prestai bem
atenção, srs. senadores: é o Ministro da Agricultura
dos Estados Unidos quem diz aos fazendeiros norte
americanos: "milhares e milhares de fazendeiros
jamais viveriam bastante tempo para verem seus lares
e fazendas eletrificadas, a não ser que autorizassem e
admitissem um programa coordenado com o Govêrno
para o impulsionamento da eletrificação rural". "Mas o
Congresso pretendeu contribuir semente com ajuda e
nunca com uma doação. O REA (ato da eletrificação
rural) de 1936 prevê que esta eletrificação rural se
faça numa base autoliquidável.
Vossa responsabilidade nesta parceria é zelar
para que o vosso projeto pague o seu próprio
desenvolvimento".
Neste
plano
elevado
de
expressões
entusiásticas, o Secretário Wallace continua
exortando os fazendeiros americanos para que
(coopere com o govêrno, ao mesmo tempo que vae
esclarecendo a todos sobre o magnífico programa de
que se tomou denodado executor.
"Não deixeis que alguém vos venha dizer
que vossa cooperativa irá fracassar", prossegue
numa linguagem tão apropriada para o Brasil,
"Não deixeis que vos digam que o Governo
terá que tomá-la sob seus ombros, em breve
tempo, e que, depois disto, se verá forçado a
entregá-la à empresa privada mais próxima ao preço de

uma canção". "Desastre semelhante só aconteceria
se vós e os vossos companheiros dormissem em
suas tarefas".
"A vossa cooperativa REA é para vos servir e
vós deveis reger-lhe os destinos. Enquanto
possuirdes e manejardes este vosso "sistema
elétrico" dentro dos moldes democráticos e
cooperativos, dele retirareis todos os beneficies,
diretamente para a vossa comunidade, na qual cada
um dos membros receberá igual participação".
"Para que as empresas cooperativas tenham
sucesso só duas coisas são necessárias. Uma é
direção honesta e eficiente. Outra é constante e.
ativa participação da assembléia bem Informada e
leal. para que se tenha segurança do primeiro item,
deveis assegurar-vos também do segundo. Os dois
itens, formam uma invencível combinação"
Peço, srs. senadores. que reparem bem
quantos ensinamentos numas poucas frases do
sociólogo americano, homem de Estado e político de
vulto. Dir-se-ia que falava ele para o Brasil.
Notem ainda em que bases o Govêrno
democrático norte-americano se viu obrigado a
cooperar com os cidadãos que mourejam nas
fazendas contanto que pudesse levar-lhe o essencial
elemento de progresso: a eletricidade.
Financiamento em largos moldes. Imposição
de condições para o financiamento. Em uma palavra:
crédito dirigido. De outro modo não via a
administração da progressista República meios de
romper com o impasse que, sendo real no país do
capital e dos grandes empreendimentos. é.
dolorosamente. cruciante. no Brasil a inexistência de
linhas de transmissão de energia elétrica nas zonas
rurais porque não há consumo, e a falta de consuma
porque ausente a rede distribuidora de eletricidade.
Situação tão grave que um administrador como
Walace não tem receio de afirmar que "milhares e
milhares de fazendeiros americanos, jamais viveriam
bastante para verem seus lares e fazendas
eletrificadas".
Para julgar-se da eficiência da iniciativa oficial
norte-americana,
aduzo
um
quadro
do
desenvolvimento da eletricidade rural nos anos que se
seguiram ao ato executivo que criou a REA, em 1935.
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QUADRO Nº 1
FAZENDAS NOS ESTADOS UNIDOS COM SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO
1925 – 1944
Fazendas eletrificadas em janeiro
Ano
1925.................................
1930.................................
1935.................................
1936.................................
1937.................................
1938.................................
1939.................................
1940.................................
1941.................................
1942.................................
1943.................................
1944.................................

Número
204.780
576.168
743.954
788.795
1.042.924
1.241.505
1.786.000
2.069.759
2.352.603
2.486.230
2.557.247

Porcentagem total das
fazendas
3.2
9.0
10.9
11.6
15.3
18.2
–-------26.2
33.9
38.6
40.8
41.9

E' deveras surpreendente o reeultado. A
estatística abrange um decênio antes de 1935 e se
extende até 1944. Das seis milhões e noventa e sete
mil fazendas fanques existenes em 1944, 2.557-247
passaram a ter eletricidade para confôrto dos
moradores e eficiência das operações rurais. Em
contraste, dez anos antes de 1935, data da criação
do Rea – o número de fazendas eletrificadas era
de 204.780 e em 1935 sòmente 743.954
possuiam a força elétrica mas suas fronteiras.
Enquanto sem o plano REA em um decênio,
eletrificaram-se 539.174 propriedades rurais, sob
o novo regime receberam os benefícios da força
criadora nada menos que 1.768.452 em
nove anos três vezes o que foi registrado em dez,

Índice do aumento da
eletrificação das
fazendas
1936 = 100%
26.0
73.0
94.3
100.0
132.2
157.4
178.3
228.4
262.4
298.3
315.2
324.0

Mas em que consiste a atuação do REA
naquela nação supercapitalizada. Na destinação
orçamentária de quantias vultosas para a distribuição
em todo o território nacional, sob forma de
financiamento a prazo longo 25 anos ultimamente
acrescidos de mais dez e juro de 2% ao ano, às
organizações cooperativistas que se formassem bem
como às associações que se estabelecessem sob
qualquer forma sem visar lucro. E' de notar que não
são excluídas as sociedades lucrativas concedendose àquelas, entretanto, marcante preferência.
No primeiro ano, (ato executivo) foram
previstos 44 milhões de dolares no orçamento e
logo
depois
aberto
mais
um
crédito
de 100 milhões. Daquela data até hoje foram apro-
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priados cerca de 525 milhões de dolares e
emprestada até maio de 1944 a quantia de 466
milhões e 881 mil dolares, registrando-se a
extensão de 442.823 milhas de linhas elétricas,
em benefício de quasi dez milhões de fazendas.
São números que poderiam parecer
alucinantes. São números porém que devem ser
para nós um motivo de confiança no sistema.
Não resta dúvida que o exemplo deve calar
muito profundamente sôbre nós. Deverá mesmo
impressionar
aqueles
queainda
não
se
capacitaram da rapidez do progresso do mundo e,
por isto, acham que devemos nos conformar com
o passo de cágado onde os maiores sistemas de
eletrificação espalham os seus tentáculos de
força e de luz, em regime de aplicação privada de
capitais abundantes da nossa evolução. Foi na
América, foi ai que a visão administrativa e
moderna de Roosevelt julgou necessário acelerar
a penetração da eletricidade nas fazendas,
aplicando em proporções tamanhas, o engenhoso
sistema conhecido pelas iniciais REA.
Será acaso no Brasil, de capitalistas mirins,
de iniciativas privadas liliputianas, será aqui que
iremos conseguir o bem estar e a eficiência certos
emprêgos da eletricidade nas fazendas em curto
espaço de tempo.
Não nos enganemos: ou haverá uma
iniciativa oficial propulsora da eletrificação
agrícola, ou milhares e milhares de fazendeiros
passarão a sua vida, passará a vida de seus filhos
e netos, e, no pucólico das propriedades rurais
semiabandonadas
e
rotineiras
continuará
bruxoleando a "candeia de gaz".
E a faina agrícola será durante decenios ainda
privada do recurso da técnica, perdendo na
competição com os outros meios de vida que hão de
prosseguir, aliciando braços válidos, inteligências
criadoras. E como resultado: mais e mais o êxodo
rural será uma realidade a lamentar, uma ameaça à
tranquilidade social do país.
E' para evitar que isto aconteça, que eu
trago à apreciação desta Casa um projeto de lei,
criando o Serviço de Eletrificação rural, na
esperança de que, somadas as contribuições
valiosas dos senhores senadores, durante as
discussões regulamentares se venha a adotar no
Brasil, roteiro seguro para a nossa caminhada de
progresso, numa legislação sábia e eficiente.

Não escondo que me inspirei na legislação
americana, ressalto, entretanto, que a tendência
imitativa ficou sempre vencida pelo conhecimento das
condições típicas de minha terra.
No projeto de lei que apresento vae algo de
minha experiência e vae sobretudo o desejo muito
meu de coIhêr da experiência muito mais esclarecicla
dos senhores senadores e, mais tarde, dos nobres
senhores deputados, as advertências necessárias
para que se dote o país com uma legislação á altura
de suas reais necessidades num dos mais
importantes setores das suas atividades econômicas.
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado.)
Vem á Mesa, é lido, apoiado e distribuido às
Comissões de Constituição e Justiça e de Agricultura,
Indústria e Comércio o seguinte:
PROJETO
Nº 8, de 1948
Cria o Serviço de Fomento à Eletrificação Rural
(SEFER), e dá outras providências.
Art. 1º Fica criado, pela presente lei, o Serviço
de Fomento à Eletrificação Rural (SEFER), com o fim
de promover, pela extensão de linhas de transmissão
de energia elétrica, o emprêgo de eletricidade nas
zonas rurais.
Art. 2º O Serviço de Fomento à pela
Eletrificação Rural será constituída pela Junta de
Fomento á Eletrificação Rural, com sede no Rio de
Janeiro, e pelas Juntas Estaduais de Fomento à
Eletrificação Rural, com sede nas capitais dos
Estados.
Art. 3º A Junta de Fomento à Eletrificação Rural
(JEFER), com sede no Rio de Janeiro, será
constituida por três membros, representantes,
respectivamente, do Ministério da Agricultura, do
Conselho de Águas e Energia e do Banco do Brasil
designados pelo Presidente da República.
Art. 4º As Juntas Estaduais de Fomento à
Eletrificação Rural (JEFER), serão formadas pelos
representantes das Secretarias da Agricultura e
Viação dos Estados, bem como da Agência do Banco
do Brasil nas respectivas capitais, por designação do
Presidente da República, numa lista tríplice enviada
pelos governadores dos Estados.
Parágrafo
único.
Não
existindo
Secretarias da Agricultura e de Via-
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ção, serão escolhidos representantes das repartições
estaduais correspondentes.
Art. 5º O fomento à eletrificação rural será feito
mediante organização de sociedades sem fins
lucrativos ou de cooperativas cujo programa seja a
extensão de linhas e instalações de eletricidade na
zona rural.
Parágrafo única. Entende-se por zona rural,
nesta lei, além das fazendas e propriedades agrícolas
de qualquer tipo, povoações, vilas, distritos e cidades
com menos de 3 mil habitantes.
Art. 6º Às sociedades sem fins lucrativos e às
cooperativas que se fundarem por fôrça desta lei,
concederá o Serviço de Fomento à Eletrificação Rural
empréstimos liquidáveis no prazo de 25 (vinte e cinco)
anos, a juros de 3% (três por cento) ao ano.
Art. 7º As sociedades sem fins lucrativos e
cooperativas de eletricidade, que pretendem os
empréstimos previstos nesta lei, deverão submeter os
seus estatutos à aprovação pela Jufer e a nomeação
do gerente dos seus negócios à aprovação das
Jefers.
Art. 8º O Govêrno Federal consignará anualmente,
no orçamento, durante 25 anos, a quantia mínima de cem
milhões de cruzeiros para a efetivação do programa do
Serviço de Fomento à Eletrificação Rural, previsto nesta
lei.
Art. 9º A quantia, destinada em orçamento para a
SEFER, será levantada pela Jufer, no primeiro trimestre
decada ano, sendo depositada no Banco do Brasil, para
a devida distribuição pelas Jefers, para os fins previstos
nesta lei.
Art. 10. A distribuição dos créditos orçamentários a
SEFER será feita pela Jufer, de acôrdo com as seguiutes
normas:
a) Cinqüenta por cento serão divididos igualmente
por todos os Estados da Federação, depois de deduzida
a parcela necessária ao custeio da Junta Federal de
Fomento à Eletrificação Rural (Jufer);
b) – Cinqüenta por cento serão divididos pelos
Estados na proporção inversa das redes primárias de
energia elétrica existentes, de acôrdo com o registro
do Ministério da Agricultura ou das repartições
estaduais congêneres;
c) – As despesas da Jufer não poderão
ser superiores a 0,5% de cré-

dito previsto no orçamento para o Serviço de
Fomento à Eletrificação Rural.
d) – As despesas das defere não poderão ser
superiores a 5% dos recursos distribuídos para
empréstimos nos Estados, e correrão por conta
dêstes recursos.
Art. 11. – Os membros da Jufer e das Jefers
não serão remunerados recebendo, entretanto, um
pro-labore de 200 cruzeiros por sessão, até ao
máximo de 2.000 cruzeiros por mês.
Art. 12. – A Jufer e as Jefers organizarão
escritórios técnicos, com pessoal contratado sob o
regime comum das leis trabalhistas, com o
desenvolvimento que exigem as suas atividades.
Art. 13. – As despesas da Jufer serão
aprovadas pelo Ministério da Agricultura e as das
Jefers pela Jufer.
Art. 14. – o mandato dos membros da Jufer e
das Jefers serão de 4 ano.
Art. 15 – Os empréstimos a serem concedidos
pelas Jefers às sociedades sem fins lucrativos e
cooperativas, terão como limite as parcelas que lhes
caiba nos recursos anuais previstos no orçamento da
República, dos saldos não aplicados nos anos
anteriores e das liquidações parceladas dos
empréstimos.
Parágrafo único. – Da resolução das Jefers,
podem recorrer os interessados na concessão de
empréstimos para decisão superior da Jufer, no caso
que aquela resolução tenha sido tomada por simples
maioria.
Art. 16. – É da competência da Jufer:
a) – Apresentar ao Poder Executivo a proposta
orçamentária referente ao seu programa anual,
respeitados os mínimos desta lei.
b) – Levantar as quantias consignadas em
orçamento, depositando-as no Banco do Brasil, e
agências, nos Estados, à disposição das Jefers;
c) – Aprovar o quadro numérico do pessoal das
Jefers;
d) – Aprovar-lhe as contas de despesas;
e) – Decidir, em última instância
das resoluções das Jefers sôbre concessão
de
empréstimo,
ficando
entendido
que
será
necessária
decisão
unânime
para a reforma daquelas resoluções.
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Art. 17. – É da competência das Jefers:
a) – Organizar o seu escritório técnico, nos
têrmos desta lei;
b) – Promover a organização de sociedades
sem fins Iucrativos e cooperativas de energia
elétrica para os fins previstos nesta Iei;
c) – Estudar ou contratar os estudos e
confecção dos projetos de eletrificação rural para
as sociedades e cooperativas de eletricidade que
o queiram, e por conta destas;
d) – Conceder os empréstimos previstos
nesta Iei, decidindo por maioria;
e) – Firmar os contratos de financiamento;
f) – Fomentar por todos os modos ao seu
alcance o emprêgo da eletrificação rural.
Art. 18. – Os empréstimos serão concedidos
pelas Jefers, obedecida a ordem da entrada do
requerimento em protocolo oficial.
Art. 19. – A título excepcional, os
empréstimos a serem concedidos pelas Jefers,
poderão se extender à instalação de aparelhos
geradores de energia elétrica, não se
empregando, entretanto, neste item, mais do que
30% dos recursos existentes.
Art. 20. – Os empréstimos a serem feitos
pelas Jefers às Sociedades e Cooperativas de
Energia Elétrica, não poderão ser superiores a 80
por cento do valor das redes e instalações de
energia elétrica financiadas e que lhe serão
reservadas em garantia.
Art. 21. – A liquidação dos empréstimos
será feita de acôrdo com o que ficar estabelecido
entre as partes contratantes, respeitados os
limites de prazo e de juros, estabelecidos nesta
lei.
Art. 22. – Na redação dos contratos de
financiamento, deve ser tomado em consideração
o preço da distribuição de energia a ser cobrado
pelas sociedades ou cooperativas, ficando
estipuladas cláusulas que assegurem o nível mais
favorável dêstes prêços.
Art. 23. – Nas concessões de exploração de
energia a novos requerentes, bem como nas
licenças de ampliação, reforma das existentes,
inclusive das linhas de transmissão, assegurará o
govêrno, em cláusula especial o fornecimento de
energia em grosso e tarifas compatíveis às
sociedades e cooperativas a que se refere a
presente lei.
SaIa das Sessões, em 4 de fevereiro de
1948. – Apolônio Sales.

Comparecem mais os Senhores Senadores:
Andrade Ramos.
Arthur Santos.
Azevedo Ribeiro.
Pereira Moacyr.
EteIvino Lins.
Alvaro Adolpho.
Durval Cruz.
Adalberto Ribeiro.
Olavo Oliveira.
Walter Franco.
Vespasiano Mastins (11).
Deixam de comparecer o Senhores Senadores:
Augusto Meira.
Vitoriano Freire.
José Neiva.
Mathias Olympio.
Fernandes Tavora.
Georgino Avelino.
Novaes Filho.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Attilio Vivacqua.
Pereira Pinto.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Marcondes Filho.
Roberto Simonsen.
Pedro Ludovico.
Filinto Müller.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser (20).
O SR. PRESIDENTE: – Estão sôbre a mesa as
redações finais das proposições ns. 6, de 1948, e 310, de
1947, e do projeto nº 1, de 1948. Aguardarão o transcurso
do prazo regimental.
O SR. WALDEMAR PEDROSA (pela ordem): –
Sr. Presidente, estando sôbre a mesa, conforme V. Ex.ª
acaba de anunciar, a redação final da proposição nº 8, de
1948, requeiro a V. Ex.ª consulte o plenário sôbre se
consente na dispensa de publicação, para que a mesma
seja imediatamente discutida e votada.
O SR. PRESIDENTE: – O Senador Waldemar
Pedrosa requer dispensa de publicação, para que a
redação final da proposição nº 6, seja imediatamente
discutida e votada.
Os srs. senadores que a concedem queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Está concedida.
Entra em discussão o parecer número 126, já lido
no expediente, dando redação final à proposição nº 6 de
1948. (Pausa).
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Não havendo quem peça a palavra encerro relativos à proposição nº 312, de 47 para que possa a
a discussão.
mesma entrar na ordem do dia da sessão de amanhã.
Os senhores que aprovam o parecer nº 126,
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador Ismar
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
de Góes pede dispensa de interstício e de impressão a
Está aprovado.
fim de que entre na ordem do dia da sessão de amanhã
E' sem debate aprovado o seguinte:
a proposição número 312, de 1947.
Os srs. que concedem a dispensa requerida
PARECER
queiram ficar sentados. (Pausa).
Está concedida.
Nº 120 – 1948
Vários projetos foram mandados à Comissão de
Agricultura para dar parecer. Entretanto, aquela
Redação final da proposição nº 315, de Comissão está desfalcada e, por isso, não se pode
reunir.
1947.
A Comissão fêz no projeto número 883-B,
Assim, designo os Srs. Senadores Azevedo
de 1947 algumas modificações de forma, Ribeiro e Francisco GalIotti para a integrarem.
dando-lhe assim outra redação que é a que
Continha a hora do expediente. (Pausa.)
submeto ao Senado.
Não havendo mais quem peça a palavra,
Os arts. 2º e 4º relativos à época da passa-se à:
vigência da Iei foram fundidos, desaparecendo o
primeiro dos dois.
ORDEM DO DIA
Sala das Comissão da Redação de Leis, em
2 de fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso,
É sem debate aprovado em discussão única
presidente. – Ribeiro Gonçalves, relator. – evai à Comissão de Redação de Leis o seguinte:
Waldemar Pedrosa. – Cícero de Vasconcelos.
O Congresso Nacional decreta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Art. 1º São extensivos aos alunos
matriculados nos diversos cursos e anos da
Nº 2 – 1948
Escola Naval as regalias, direitos e vantagens
assegurados, para o caso de reforma, aos
O Senado Federal, nos têrmos do art. 40 da
cadetes da Escola da Aeronáutica, quando Constituição e do art. 93 do Regulamento em vigor,
tornados incapazes, para o serviço militar, por da Secrataria do Senado, resolve nomear Laura
motivo de desastre, acidente em serviço de Bandeira Accioly para preencher a vaga de
manutenção da ordem pública, moléstia daí taquígrafo classe M existente no quadro da sua
proveniente, ou quando declarados inválidos em Secretaria.
virtude de tuberculose ativa, alienação mental,
São sem debate aprovadas em discussão
neoplasia malígna, cegueira, lepra e paralisia única e vão à Comissão de Redação de Leis as
(Arts. 251 a 252, do Decreto-lei nº 4.102, de 9 de seguintes proposições:
março de 1942).
Art. 2º Na aplicação do artigo arterior do
PROPOSIÇÃO
Decreto-lei nº 4.162, de 9 de março de 1942, os
postos de guarda-marinha e Aspirante da Escola
Nº 176 – 1947
Naval corresponderão, respectivamente, aos de
Aspirante e Oficial e Cadete da Escola de
O Congresso Nacional decreta:
Aeronáutica.
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito
sua publicação, mas os seus efeitos retroagirão a especial de Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros),
9 de março de 1942.
para pagamento ao Servidor da União José Augusto
Art. 4º Revogam-se as disposições em de Farias, da gratificação que lhe foi arbitrada, de
contrário.
acôrdo com os artigos 120 item IV, e 123, do
O SR. ISMAR DE GÓES (pela ordem): – Decreto-Iei nº 1.713, de 28 de outubro de 1947, pela
Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte o invenção de uma máquina de espadelar fibras.
Senado
sobre
se
concede
dispensa
do
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
interstício regimental e da publicação dos pareceres
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PROPOSIÇÃO
Nº 299 – 1947
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Ministro de Estado dos Negócios da
Fazenda, autorizado a mandar cunhar, na Casa da
Moeda, a importância de Cr$ 64.000.000,00 (sessenta e
quatro milhões de cruzeiros), em moeda divisionária, de
que trata o art. 3º do Decreto-lei número 4.791, de 5 de
outubro de 1942.
Parágrafo único. Far-se-á a cunhagem na seguinte
base.
80.000.000
80.000.000
80.000.000

8.000.000,00
16.000.000,00
40.000.000,00

Art. 2º A cunhagem de que trata o artigo anterior
terá início imediatamente em prosseguimento ás referidas
nos Decretos-leis ns. 6.283, 6.848 e 7.671, de 4 de
setembro de 1944 a 25 de junho de 1945, observados, ás
moedas,
os
característicos
estabelecidos
nos
Decretos-leis ns. 4.791, de 5 de outubro de 1942, 5.375,
de 5 de abril de 1943, e 6.283 (art. 2º), de 17 de fevereiro
de 1944. excetuado o anverso, que deverá conter uma
efigie do presidente da República dos Estados Unidos do
Brasil, General Eurico Gaspar Dutra, orlada com a
inscrição "República dos Estados Unidos do Brasil".
Parágrafo único. A moeda de dez centavos deverá
ter no anverso a efígie de José Bonifácio; a de vinte
centavos a efígie de Ruy Barbosa, e a de cinqüenta
centavos a efígie do atual Presidente da República.
Art. 3º As moedas mandadas cunhar na forma
desta lei destinar-se-ão a trocos e substituições de seu
equivalente em cédulas do papel moeda dilaceradas, que
serão recolhidas á Caixa de Amortização e incineradas, e,
ainda, à substituição de moedas metálicas do cunho
existente, quando do Decreto-lei nº 4.791, de 5 de outubro
de 1942.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PROPOSIÇÃO
Nº 306 – 1947
O Congresso Nacional decreta:
Artigo único. E' o Poder Executivo
autorizado
a
abrir,
pelo
Ministério
da
Fazenda, o crédito especial de um mi-

lhão e quatorze mil, setecentos e noventa
cruzeiros
e
sessenta
centavos
(Cr$
1.014.793,60), para atender as despesas com o
pagamento dos juros das apólices emitidas nos
têrmos do Decreto-lei nº 6.116, de 16 de
dezembro de 1943, relativos ao período de 5 de
novembro a 31 de dezembro de 1945; revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a
ordem do dia.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
sessão, designando para a de amanhã a
seguinte:
ORDEM DO DIA
Discussão única da proposição número
304, de 1947, que autoriza o Poder Executivo a
abrir, ao Ministério Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Cr$ 8.400.300,60 para a
aquisição de vagões postais. (Com pareceres
favoráveis ns. 88 e 89, das Comissões de Viação
e Obras Públicas e de Finanças).
Discussão única da proposição número
312, de 1947, que abre, ao Ministério da Guerra, o
crédito especial de Cr$ 16.600.000,00 para os fins
que menciona. (Com parecer favorável nº 128 da
Comissão de Finanças).
Discussão única da proposição número 7,
de 1948, que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo
Ministério
da
Guerra,
o
crédito
especial de Cr$ 270.000,00 para atender ás
despesas com a organização e realização do III
Pentatlon Militar Moderno Sul Americano. (Com
parecer favorável número 127, da comissão de
Finanças).
1ª discussão do projeto nº 29, de 1947, que
autoriza o Poder Executivo a dispender a quantia
de Cr$ 5.000 000,00 destinada a instalações de
granjas nas proximidades de Belém e das
principais cidades do Estado do Pará. (Com
pareceres ns. 545-47, da Comissão de
Agricultura, Indústria e comércio, favorável;
546-47, da Comissão de Finanças, favorável,
pedindo a audiência da Comissão de Constituição
e Justiça; e desta última, número 91-48, contrário
á medida, por inconveniente).
Discussão única da proposição número
309, de 1947, que mantém, na cidade
de Botucatú, Estado de São Paulo, a Diretoria
Regional dos Correios e Telégrafos e dá outra provi-
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dências. (Com pareceres favoráveis ns. 66 e 87, das
Comissões de Viação e Obras Públicas e de Finanças).
Discussão única da proposição número 254,
de 1947, que transfere para o Q. P. do Ministério
da Fazenda o cargo de Tesoureiro do Q. P. do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio. (Com pareceres
favoráveis números 99 e 100, das Comissões de

Finanças e de Trabalho e Previdência Social).
Discussão única da Proposição número
268, de 1947, que revigora, em relação ao ano
letivo de 1947, o art. 3º da Lei nº 7, de 19 de
dezembro de 1946. (Com pareceres favoráveis
números 121 e 122 das Comissões de
Constituição e Justiça e de Educação e Cultura).

33ª SESSÃO, EM 5 DE FEVEREIRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE
Às 14 horas comparecem os Senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Americo.
Apolônio Sales.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Walter Franco.
Pinto Aleixo.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Alfredo Neves.
Bernardes Filho.
Euclydes Vieira.
Dario Cardoso.
João Villasbôas.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Salgado Filho.
Azevedo Ribeiro.
Camilo Mercio. (32).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presente 32
senhores senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão. Vai-se poceder á leitura da ata.
O
SR.
2º
SUPLENTE
(servindo de 2º Secretário): – procede à Ieitura 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, que vão a imprimir:
PARECER
Nº 131, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
a proposição número 8, de 1948.
Relator: Sr. Ferreira de Souza.
1. Pelo Decreto-lei nº 2.436, de 22 de junho
de 1940, foram incorporados ao patrimônio nacional
diversas empresas industriais e ferroviárias
pertencentes a sociedades anônimas controladas
pela Brasil Company (artigo 1º). Determinou ainda o
referido diploma a nomeação de uma comissão
encarregada de levantar os respectivos inventários
com os valores justos (art. 6º, a fim de que o
Ministro da Fazenda pudesse negociar com os
interessados na Inglaterra o quantum e a forma do
pagamento (artigo 7º).
Excluídas algumas das referidas entidades,
entregues ao Ministério da Viação e já liquidada a
indenização em relação a uma, passaram a Southern
Brasil Lumber and Colonization Company, a Companhia
Indústrias Brasileiras de Papel e a Emprêsa de
Armazéns Frigoríficos a constituir as "Emprêsas
Incorporadas ao Patrimómo Nacional", avaliadas da
seguinte forma: – a Southern Brasil Lumber, Cr$
53.132.203,90; a Companhia Indústrias Brasileiras de
Papel, Cr$ 41.393.864,00 e a Emprêsa de Armazens
Frigoríficos, Cr$ 17.725.698,80, somando tudo Cr$
112.251.766,70 que, acrescidos dos juros à taxa de
5% ao ano, de 22 de julho de 1940 até julho do ano
passado, atingem a Cr$ 151.000.000,00.
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Aceitas pelos interessados inglêses aquelas
avaliações, sob condições de prazo de pagamento e
dos aludidos juros, consentiu o seu govêrno em que
tal pagamento se fizesse por conta do nosso saldo em
libras congeladas, ao preço de Cr$ 75,50 a libra,
correspondendo ao total de £ 2.000.000,00.
2. Dai a mensagem enviada pelo Presidente da
República à Câmara dos Deputados, acompanhada
do ante-projeto por ela transformado em projeto seu,
no sentido de se abrir o crédito (art. 1º) e de autorizar
o superintendente das mesmas emprêsas a vendê-las
mediante concorrência pública e por preços nunca
inferiores aos da indenização (art. 2º).
3. Inegável é a obrigação do nosso Govêrno
quanto à indenização dos acionistas das emprêsas
assim chamadas ao patrimônio da União. Tanto a
Carta Constitucional de 1937, artigo .... sob cuja
vigência se fêz a incorporação, como a atual (art. ...) a
consagram de maneira positiva. E o próprio
Decreto-lei 2.436 a previu positivamente.
Quanto aos preços, foram êles fixados pela
forma mais prática possível, qual o exame por
homens conhecedores do assunto e a aceitação dos
desapropriados, os quais consideraram nos valores
históricos e atual, partindo dos vigentes no ano de
1938. E os acionistas o aceitaram com certa
relevância, insistindo pelo recebimento de £ 3.200,00.
4. À legalidade assim demonstrada, há que
acrescentar a conveniência consistente no
aproveitamento dos nossos congelados de Londres,
bem como o aumento dos valores decorrentes da
tremenda desvalorização monetária por que
passamos, o que torna possível a venda por preço
superior.
5 Legal e conveniente também é a venda de
tais bens. Quando os desapropriou sem
pagamento prévio, fê-lo o Govêrno pela situação
irregular das sociedades em foco e da sua
controladora de Londres, em estado de falência e
impontual no pagamento dos seus compromissos.
Não se tratava pròpriamente de um caso de
necessidade ou de utilidade pública, mas de
interêsse social, motivo que só o constituinte de
1946 incluiu como justificador da medida. E' justo,
portanto, que o Govêrno cuide de passar adiante
tais negócios, os quais, por melhores que sejam,
são de natureza privada.
Nem
o
Govêrno,
sobretudo
o nosso, se revela grande administrador de

emprêsas. Quase sempre fracassa. E quando não
consegue evitar o lucro, êste é absorvido por outras,
como parece ter sido o caso das três em foco.
6. Em face disso, a Comissão conclui pela
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 27 de janeiro de 1943.
– Attilio Vivacqua, presidente. – Ferreira de Souza,
relator. – Waldemar Pedrosa. – Vergniaud Wanderley.
– Etelvino Lins. – Lucio Corrêa. – Arthur Santos. –
Ferreira de Souza.
PARECER
Nº 132, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição
nº 8, de 1948 – Relator, Sr. Ferreira de Sousa.
A hipótese é assim sumariada no parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, de que foi relator
o mesmo desta comissão de Finanças:
Pelo Decreto-lei nº 2.436, de 22 de junho de
1940, foram incorporadas ao patrimônio nacional
diversas
emprêsas
industriais
ferroviárias
pertencentes a sociedades anônimas controladas
pela Brasil Campany (art. 1º). Determinou ainda o
referido diploma a nomeação de uma comissão
encarregada de levantar os respectivos inventários
com os planos justos (art. 6º), a fim de que o Ministro
da Fazenda pudesse negociar com os interessados
na Inglaterra o quantum e a forma do pagamento (art.
7º).
Excluídas algumas das referidas, entidades,
entregues outras ao Ministério da Viação e já
liquidada a indenização em relação a uma, passaram
a Southern Brasil Lumber and Colonization Company,
a companhia Indústrias Brasileiras de Papel e a
Emprêsa de Armazens Frigoríficos a constituir as
"Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional",
avaliadas da seguinte forma: – a Southern Brasil
Lumber, Cr$ 53.132.203,99; a Companhia Indústrias
Brasileiras de Papel, Cr$ 41.393.864,00 e a Emprêsa
de Armazens Frigoríficos, Cr$ 17.725.698,80,
somando tudo Cr$ 112.251.766,70 que, acrescidos
dos juros à taxa de 5% a.a. de 22 de julho de 1940 até
julho do ano passado, atingem a Cr$ 151.000.000,00.
Aceitas
pelos
interessados
ingleses
aquelas avaliações, sob condições de prazo
de pagamento e dos aludidos juros, consentiu o
seu govêrno em que tal pagamento se fizesse por
conta do nosso saldo em libras congeladas, ao
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preço de Cr$ 75,50 a libra, correspondendo ao total
de £ 2.000.000,00.
2. Daí a mensagem enviada pelo Presidente
da República à Câmara dos Deputados,
acompanhada do ante-projeto por ela transformado
em projeto seu, no sentido de se abrir o crédito (art.
1º) e de autorizar o superintendente das mesmas
emprêsas a vendê-las mediante concorrência pública
e por preço nunca inferior aos da indenização (art.
2º)."
2. Na referida Comissão de Constituição e
Justiça foi a matéria debatida sob o aspecto legal,
concluído ela em sentido afirmativo.
3. Submetido o assunto a esta Comissão,
suscitou-se no correr dos debates, a questão da
origem do Capital e do patrimônio da Emprêsa de
Armazens Frigoríficos. Como elemento de estudo, foi
presente ao relator um relatório parecer apresentado,
em 14 de junho de 1940, por uma comissão de
peritos à então Superintendência da Estrada de
Ferro São Paulo-Rio Grande. Arqui êsse parecer, em
conseqüência de exame na escrita da mencionada
emprêsa:
a) que o seu capital inicial de Cr 1.200.000,00
nunca foi realizado no todo ou em parte, o mesmo se
dando com o aumento para Cr$ 6.000.000,00. Tudo
que ao seu respeito consta resulta de simulação
benéfica à Compagnie du Port de Rio de Janeiro.
Figurando esta como maior acionista desde o início,
aparece como subscritora de todo o aumento e, sem
realizar o prometido passou a financiar a Emprêsa,
recebendo juros, sem prejuízo dos dividendos, ao
seu ver indevidos;
b) – que, tendo a mesma Conpagnie du Port
de Rio de Janeiro, vendido ações à Brasil Rallway
Company, os dividendos a esta pagos em retribuição
de um capital que a Empresa não recebeu deverão
ser restituídos à sua caixa.
c) – que a emprêsa era um dos tentáculos
sugadores da Brasil Railway Company em estreita
combinação com a Compagnié du Port de Rio de
Janeiro. Esta se atribuiu, por contrato a gerência e
outros favores, recebendo Indevidamente Cr$
2.007.755,343;
d) – que a construção dos frigoríficos e a sua
ligação ao cais do porto constituiam "obra
complementar indispensável que devia ter sido
executada para o Govêrno, conjuntamente, no plano
de construção e aparelhamento do cáis".

e) – que os fundos empregados pelas duas
companhias não lhes pertenciam. Provieram de um
truque prejudicial ao Tesouro Brasileiro, pois foram
retirados das importâncias destinadas à construção
da Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande e
entregues pela Société Generale, de Paris à Brasil
Railway, que aqui as desviou. Não é possível
tenham eles pertencido à Compagnie du Port do
Rio de Janeiro, a qual nunca dispôs de tal capital.
Sustentam os referidos peritos que ao patrimônio
da Emprêsa pertencia realmente, à São Paulo-Rio
Grande.
4. – Essas arguições não foram tomadas em
consideração pelo próprio Govêrno, que, baixando,
dias depois em 22 de julho do mesmo ano, o citado
decreto-lei nº 2.436, reconheceu a obrigação de
indenizar a emprêsa, determinando a nomeação de
uma comissão avaliadora e autorizando o Ministro
da Fazenda a entrar em entendimentos com os
interessados.
5. – Êsse motivo não impediu, porém, o
exame demorado do assunto, tomando por base o
mencionado relatório dos peritos e o parecer da
Co-missão avaliadora. Tanto mais quando um
jornal da autoridade do "Correio da Manhã" o
agitou num tópico.
6 – Parece irrelevante, para os fins do
projeto, estar a discutir a regularidade da
constituição da Emprêsa de Armazens Frigoríficos,
reconhecida pelo Registro do Comércio que lhe
arquivou os atos constitutivos e o aumento do
capital. Entretanto, a Comissão chega à solução
contrária.
7. – O pequeno número de acionistas
brasileiros, titulares de poucas ações em contraste
com o valor do subscrito pela Compagnie du Port
do Rio de Janeiro, mais tarde divididas com a
Brasil Railway, não tem a menor importância. A
Emprêsa de Armazens Frigoríficos pertencia,
evidentemente, a um grupo. Era um dos elos da
cadeia de sociedades coligadas, cujo comando era
exercido pela Brasil Railway Company.
Nessas sociedades, de certa forma anônimas,
a quase totalidade das ações pertence a uma ou mais
de uma das entidades associadas, que assim
assumem a posição de sociedades controladoras. Os
demais acionistas, reunidos principalmente com o fim
de fazer número e facilitar a constituição dos órgãos
sociais, aceitaram cientemente essa situação, por en-
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tenderem satisfazer ela os seus interêsses.
O fato, aliás, não é privativo das
sociedades coligadas ou das filiadas a uma
holding. Todos os conhecemos na maioria das
sociedades anônimas nossas e estrangeiras,
dependentes, que elas são, do contrôle exercido
por um acionista único, pràticamente o titular da
emprêsa. Não é por outra razão que em países
como a Inglaterra, os Estados Unidos a Alemanha
e outros admite-se sociedade com um sócio
único, possível mesmo entre nós através de atos
de simulação inocente. O relator publicou um
estudo a respeito na revista "O Direito", vol. I.
Também não procede a falada não
realização do capital, com ou sem financiamento
por parte do maior acionista. O que o Decreto nº
434, de 1891 e mesmo o Decreto-lei número
2.627, de 1940 exigem, como condição de
validade da constituição, é a realização de dez
por cento do capital. E êsses dez por cento foram
realizados. Não vale indagar de onde vieram êles,
se cada acionista desembolsou a sua parte, ou se
um só pagou por todos e no nome de cada um
qualquer título.
Não se convenceu a Comissão da não
realização do capital inicialmente subscrito.
Parece-lhe claro haver a importância necessária
sido entregue pelo Banco Francês e Italiano por
conta da Compagnie du Port, do Rio de Janeiro,
que a fêz depositar no Banco do Brasil. Como
quer que seja, êste recebeu o depósito.
9. Aliás, tudo isso ainda seria irrelevante.
Regular ou irregular a constituição, pago, ou não,
o capital, e que é certo é que a emprêsa de
Armazéns Frigoríficos possui um patrimônio
respeitável, negociou amplamente entre nós,
realizou lucros vultosos.
10. E aí caimos na outra questão: de onde
veio o dinheiro indispensável a tais realizações?
Não obstante o laudo dos peritos
designados pela Superintendência da Estrada de
Ferro São Paulo-Rio Grande, nenhum elemento
conduz, necessàriamente, à conclusão de se tratar
de importâncias destinadas à construção da sua
ferrovia mediante garantia de juros, aqui desviadas
pela Brasil Railway Company ou pela Compagnie
du Porto do Rio de Janeiro das suas verdadeiras
finalidades. Custa mesmo a crer que tamanha
desonestidade
tivesse
passado
desperce

bida a tanta gente e que a não correspondência entre
os trechos construídos e o dinheiro gasto não tivesse
chamado a atenção de ninguém.
Ademais, se isso tivesse acontecido, o
Govêrno não seria nem credor da Emprêsa nem dono
dos frigoríficos, senão credor da São Paulo-Rio
Grande, responsável pelo capital a ela destinado e
pelos juros indevidamente pagos pela Tesouro.
Entretanto, o que se verifica é que o Govêrno,
apossando-se das suas instalações, sempre
reconheceu o dever de indenizá-la. Consta êsse
reconhecimento de uma exposição do Ministro da
Viação, publicada no Diário Oficial, de 11 de
dezembro de 1933, pág. 23.158 a 23.160 e de acôrdo
Financeiro de 1940 com a França, conforme a
exposição de motivos do Ministro da Fazenda
(Claudionor de Souza Lemos – "Dívida Externa", Rio 1946, págs. 331-333) e se lê no Acôrdo de resgate
entre o Brasil e a França, de 1946, art. 3º, "b" e 9º,
conforme a Nota de 8 de março de 1946, no Diário
Oficial de 30 de abril do mesmo ano, págs. 6.465 e
6366.
11. Não é ainda possível incluír as vultosas
instalações
da
emprêsa
entre
as
obras
complementares do pôrto, como dever da Compagnie
du Port do Rio de Janeiro e propriedade do Govêrno.
Não consta isso do contrato, nem decorre das suas
expressões, nem assim o entendeu qualquer
autoridade. O procedimento das partes no tempo de
contrato é uma das melhores formas de interpretá-la.
12. Nenhuma impugnação sofreu o pagamento
referente aos patrimônios da Southern Brazil Lumber
and Colonization Company e da Companhia
Indústrias Brasileiras de Papel.
13. O que não há negar é que o Decreto-lei nº
2.436 constituiu um ataque à propriedade particular,
um meio de desapropriação no patrimônio alheio sem
indenização prévia e sem que ela correspondesse ao
que técnicamente se chama de necessidade ou
utilidade pública ou de interêsse social. E
desapropriação tanto mais incompreensível quanto
as entidades em causa não exploravam serviço
público, nem tinham com o govêrno quaisquer
relações.
14. Certo, não é mais este o momento de
discutir o assunto. O govêrno quer indenizar os
acionistas desapropriados, tende chegado com
êles a entendimentos satisfatórios, no sentido
de lhes pagar £ 2.000.000,00, corres-
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pendentes a Cr$ 151.000.000,00, ao juro de 5%
a.a.
Pelos dados examinados, inclusive as
avaliações da comissão avaliadora, as importâncias
estão bem fixadas: Cr$ 53.132.203,90, para a
Southern Lumber, Cr$ 41.393.684,00, para a Cia.
Indústrias Brasileiras de Papel e Cr$ 1.725.698,80,
para a Emprêsa de Armazens Frigoríficos, inclusive
o dinheiro em caixa e bancos, os quais, acrescidos
de Cr$ 39.287.000,00, de juros à taxa de 5% ao
ano, perfazem os referidos Cr$ 151.000.000,00, o
do crédito pedido. Os laudos de avaliação são
minuciosos e precisos, e se reportam aos valores
histórico e funcional, tudo com muita segurança,
computadas as desvalorizações lógicas. No tocante
aos imóveis da Emprêsa de Armazéns Frigoríficos,
reduzem o seu valor venal à quarta parte, uma vez
que os mesmos foram vendidos à dita Emprêsa
pela própria União por preço quatro vezes inferior
ao normal da época, tendo em vista a sua
finalidade. Êsse fato da emprêsa haver comprado
do Govêrno os seus terrenos bem mostra tratar-se
de negócio provado e não de obra complementar de
parte.
15. O ideal seria não ter o govêrno tomado
conta de tais emprêsas, pois não se compreende
que um país como o Brasil para cujo progresso a
importação de capitais estrangeiros que aqui
queiram colocar-se é uma necessidade, trate assim
de expulsá-los dispondo das suas pequenas
reservas em créditos no exterior.
Entretanto, o mal já está feito e há que
reembolsar as vítimas de precitado e desastrado
Decreto-lei número 2.436. Houvesse entre nós
pletora de capitais, o negócio, como negócio seria
mesmo magnífico. As emprêsas em causa são
emprêsas de boa rentabilidade. Tanto que entre
1940 e 1946, ainda sob a admnistração do govêrno
e numa época da facilidades, deram um lucro de
Cr$ 102.352.000,00, correspondente a quase 20%
por ano. Se êsse lucro foi, ou não, seguramente
empregado, é outro assunto. Quer isso dizer que o
nosso desembolso é pràticamente muito inferior ao
valor dos bens constantes das avaliações.
Além disso, a indenização imediata nos
libertaria da convenção de juros. E nos liberta sem
onus especiais, pois o governo inglês concordou em
liberar £ 2.000.000,00 dos nossos saldos
congelados em Londres.
16. Uma vez satisfeitos os proprietários
assim
originalmente
desapro-

príados, está a Comissão de Finanças inteiramente
de acôrdo em que se vendam as emprêssas em
causa. Nenhuma delas explora qualquer forma direta
ou indireta de serviço público. Nenhuma delas foi,
em
tempo
algum
titular
de
concessões
administrativas. As suas finalidades saem do âmbito
da atividade estatal. São puras organizações de
caráter privado e que sómente os particulares
empreendem e dirigem com eficiência. O Estado, tal
como o compreendemos, não pode dedicar-se a
fabricar papel, dirigir emprêsas de colonização
agrícola ou negociar com frigoríficos. São empresas
lucrativas em concorrência pública, tomando por
base o preço da indenização, é, assim plenamente
aconselhavel.
17. Em face do exposto, a Comissão de
Finanças opina seja aprovada a proposição.
Sala das Comissões, em 4 de fevereiro de
1948. – Ivo d'Aquino, presidente. – Ferreira de
Souza, relator. – Andrade Ramos. – Alvaro Adolpho.
– Santos Neves. – Apolonio Salles. – José Américo.
– Ismar de Góes.
PARECER
Nº 133, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
a proposição nº 22 de 1948.
Relator – Sr. Ferreira de Souza
1. Ao projeto do Senado, regulando a
organização e a competência do Tribunal do Júri,
bem como o processo dos feitos a êle submetidos,
ofereceu a Câmara das Deputados uma emenda
substitutiva consistente no seguinte:
a) incorporação das suas normas ao Código
do Processo Penal, pela substituição dos artigos
correspondentes;
b) modificação da parte final do artigo 2º, no
que tange à competência do júri para todos os
crimes conexos com os dolosos contra a vida ali
definidos. Preferiu a emenda estabelecê-la sòmente
no que entende com os crimes da jurisdição comum,
repetindo, no mais, as normas atualmente vigentes e
consagradas no art. 78, II, III e IV, do referido Código
(art. 3º da emenda);
c) modificação do art. 3º do projeto, para se
dispensar a leitura do processo pelo escrivão, mantidas
as regras do art. 466, do mesmo Código, sôbre o
relatório imparcial do processo pelo juiz e a que ordena,
quando possível, a distribuição de cópias dac-
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tilografadas ou impressas da pronúncia, do libelo e
da contrariedade, além de outras peças úteis ao
julgamento da causa. Mantém ainda a emenda a
norma do art. 3º, V, do projeto, pela qual o juiz
determinará ao escrivão leia as peças indicadas
pelas partes (art. 4º, da emenda);
d) alteração nos prasos para a acusação e a
defesa em plenário. O projeto do Senado prefixou-os
em três horas para a acusação e outro tanto para a
defesa, uma para a réplica e outra para a tréplica,
com a possibilidade de prorrogar por mais uma hora
cada um dos dois últimos (Art. 10). A emenda limitao a três horas para a acusação e outro tanto para a
defesa, a réplica e outra para a tréplica sem admitir a
prorrogação (art. 10 da emenda):
e) revogação expressa dos arts. 604, 605, e
606, do Código do Processo Penal e omissão da que
revoga o art. 435, e que vale pela supressão da
primeira parte do art, 12, do projeto do Senado (art.
12, da emenda).
No mais, concordou a Câmara com as normas
aqui votadas mau grado ligeiras alterações de
redação.
2. Apesar de larga e brilhante discussão
naquela Casa do Congresso, todo o nervo do
projeto ficou intacto. Conservou-se a definição do
artigo 2º quanto à conceituação dos crimes dolosos
contra a vida a que se refere o art. 141, da
Constituição. Admitiu-se a apelação quando a
decisão do juri brigar manifestamente com a prova
dos autos, para o efeito de ser mandado o réu a
novo júri, (art 7º, d, do projeto e 8º da emenda), o
que não atenta contra a soberania da instituição,
mas apenas nega, como bem acentuou, em
discurso, o nobre Deputado Gustavo Capanema,
relator do assunto da Comissão . de Constituição e
Justiça daquela Casa do parlamento, a infabilidade
de determinado conselho de sentença, limitando-se
a provimento sob tal fundamento a uma única vez
(art. 8º e parágrafo único do projeto e 8º, ref. a
593.§ 3º da emenda. Adotou-se a obrigatoriedade
do quesito sôbre atenuantes, mesmo não alegadas,
(art. 4º e I, do § 5º da emenda). Determinou-se o
efeito simplesmente devolutivo o das apelações de
sentenças absolutórias unânimes (art. 7º, parágrafo
único do projeto e 5º da emenda). Prescreveu-se a
nulidade do julgamento quando deficientes os
quesitos ou as respostas, ou contraditórias estas
(art. 6º do projeto e 7º, parágrafo único da

emenda). Decidiu-se pela aplicação imediata da lei
ainda aos processes pendentes (art. 9º do projeto e
11, parágrafo único, da emenda) e fixaram-se os
mesmos prazos para inicio da vigência (art. 11 do
projeto e da emenda).
3. As emendas de uma casa do parlamento às
proposições que a outra lhe envia merecem atenção
especial, pois já constituem manifestação de um
órgão de poder. Trazem consigo uma presunção de
acêrto e de conveniência, e são tanto mais
respeitáveis quanto, pela mais inconveniente das
normas constitucionais, nenhuma audiência lhe é
mais aberta sôbre o assunto.
Nestas condições, ao examiná-las, deve a
Câmara iniciadora partir da referida presunção de
acêrto, rejeitando-as sòmente quando se mostrem
elas claramente inconstitucionais, inconvenientes ou
errôneas, atingindo á substância do projeto ou
tornando-lhe imprecisa, imperfeita, incerta a
redação.
4. Com êsse espírito, não há como recusar a
colaboração da Câmara dos Deputados traduzida na
sua emenda substitutiva e nas suas diversas partes.
Se certas modificações de redação melhoraram o
projeto, também não o prejudicaram. Se alguns
detalhes poderiam ser deixados à margem ou
despertariam divergência, não dizem êles com a
substância do projeto, nem lhe modificam a
utilidade.
5. Andou bem a Câmara dos Deputados no
propor a integração das novas normas no próprio
Código do Processo Penal, por modificações nos
artigos reguladores da instituição do júri e da
competência por conexão. E' esse um método
legislativo em voga nos países mais adiantados e de
grande efeito prático, pois mantém a unidade do
código, assegura-lhe maior estabilidade e facilita o
conhecimento da regra pelos interessados.
Não o fêz o Senado inicialmente porque, na
opinião de alguns juristas, o júri deveria ser regulado
em lei especial. Esta seria uma lei de emergência,
visando a resolver a situação atual em que a norma
constitucional referida tornou irritas as principais
disposições do Código do Processo Penal. Vencida
a questão, em sentido diverso, assentado como
parece mais lógico, o princípio de que o assunto
cabe perfeitamente no Código de Processo Penal,
como entre nós sempre se fêz, e, posta de lado a
idéia de uma lei de emergência, impõe-se a solução
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proposta pela Câmara dos Deputados.
6 Incontestàvelmente, a emenda, no que tange
à competência por conexão, è de boa técnica.
Resolvida a incorporação da nova lei no Código do
Processo Penal, o assunto teria de recuar para o seu
art. 78. E aí ficou bem a declaração de que a vis
attractiva do júri só se oferece aos crimes sujeitos à
jurisdição comum. Quanto ás outras regras, trata-se de
simples repetição do referido art. 78.
7 Tem razão a Câmara dos Deputados em
preferir à enfadonha leitura do processo, com as suas
inutilidades e as gaguices de muitos escrivães
inseguros na leitura pelo relatório do juiz. Sobretudo,
por ter deixado às partes o direito de solicitar se
teçam outras peças. Bom também e a exigência das
cópias impressas ou dactilografadas por elementos já
referidos.
8. Há exagêro nos prazos para a acusação e a
defesa. O projeto do Senado parece melhor. Trata-se,
porém, de um detalhe, não convinha, por isso, quebrar
a emenda. Aliás, a diferença é de simples forma.
9. Embora desnecessário, não há mal em
declarar expressamente revogados os arts. 604, 605
a 606 do Código do Processo Penal. Essa referência
tem mesmo o mérito de destacar a profunda diferença
entre o juri por êle refutado e o atual. Quanto ao artigo
435, nada significam. A sua revogação decorre da
Constituição.
10. Fora disso, a discussão só poderia
estabelecer-se sôbre minúcias em grande significação.
Sobretudo, tendo em vista a urgência da lei.
Por essas razões, opina a Comissão seja
aprovada a emenda substitutiva da Câmara dos
Deputados.
Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 1948. –
Attilio Vivacqua, presidente. – Ferreira de Souza,
relator. – Lucio Corrêa, com restrições porque preferia
manter o projeto do Senado. – Arthur Santos. – Olavo
Oliveira pelo projeto do Senado. – Vergniaud
Wanderley. – Etelvino Lins.

data centenária do nascimento do Dr. Manoel
Messias de Gusmão Lyra, que representou o Estado
de Alagôas no Senado da República, no período de
1892 a 1896.
Os requerentes, senador Ribeiro Gonçalves e
outros, gizaram, com largueza de detalhes, a vida
pública dessa eminente figura do primeiro Senado,
tôda ela referta de esforços pelo bem comum.
Nada temos a opôr ao requerimento.
S. C., em 3 de fevereiro de 1948. – Attílio
Vivacqua, presidente. – Lucio Corrêa, relator. –
Olavo Oliveira. – Ferreira de Souza. – Verginaud
Wanderley. – Arthur Santos.
PARECER
Nº 135, de 1948

Da Comissão de Finanças, sôbre a
proposição n° 288, de 1947.
Relator – Sr. Durval Cruz
O Poder Executivo, através de mensagem nº
288, de 26 de abril de 1947, solicitou ao Congresso
Nacional a aprovação de Lei, autorizando aumento
do quadro de despachantes aduaneiros junto á
Estação Aduaneira de Importação Aérea em São
Paulo.
O quadro sancionado no parágrafo anterior foi
criado pelo Decreto-lei nº 8.854, de 24 de janeiro de
1946, e é composta de vinte (20) Despachantes. O
anteprojeto de lei enviado ao Congresso prevê a
elevação daquele número para trinta (30), alegando
o Poder Executivo na exposição de motivos anexa à
proposição que a elevação sugerida decorre de
legítima necessidade, não importando a mesma em
ônus algum para a Fazenda Pública.
O assunto foi devidamente examinado pela
Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara dos
Deputados, recebendo emenda no sentido de que a
elevação fôsse para quarenta (40) lugares, e não
para trinta (30) como o anteprojeto preconizava. A
PARECER
emenda foi relatada e aprovada, sobressaindo entre
os argumentos apresentados a seu favor, os
N.º 134 – de 1948
seguintes:
a) aumento considerável do movimento da
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Estação Aérea de São Paulo, bastando-se assinalar
que a arrecadação daí decorrente, no curto período
requerimento n° 218, de 1947.
Relator – Sr. Lucio Corrêa.
de seis meses, importou em Cr$ 29.641.081,60;
Pelo requerimento nº 218, pretende-se o
b) que a elevação do número de
registro, em ata, do transcurso, a 25 de dezembro de Despachantes, mesmo para quarenta nenhum ônus
1947, da
trará à Fazenda Pú-

– 286 –
blica, traduzindo-se, por outro lado, em real benefício
para o público e para o comércio importador;
c) que exístem dezesseis (16) candidatos
aprovados para o exercício da função e, que,
finalmente,
d) cogita o Govêrno do Estado construir novo
aeroporto em São Paulo, com maior capacidade que
o atual.
Como o assunto está esclarecido e
inteiramente
fundamentado
pelas
razões
consubstanciadas no item anterior, letras a, b, c, e.d,
dou parecer favorável à proposição na forma
recomendada pela Câmara.
Sala das Comissões, em 4 de fevereiro de
1948. – Ivo d'Aquino, presidente. – Durval Cruz,
relator. – Ismar de Góes. – Andrade Ramos. –
Salgado Filho, vencedor, embora reccioso de que
seja inconveniente o demasiado aumento do
quadro, além das necessidades verificadas. –
Santos Neves. – Apolônio Sales. – Alvaro Adolpho.
– Alfredo Neves, vencido, por entender que o
aumento financeiro não permitte a criação de
despesas improdutivas.
PARECER
Nº 136 – 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
a proposição número 201, de 1947.
Relator: Senador Etelvino Lins.
Em mensagem nº 29, de 16 de novembro de
1946, encaminhou o Chefe do Poder Executivo à
consideração do Congresso Nacional um anteprojeto
de lei, dando nova organização aos serviços da
Contadoria Geral da República.
Diz a mensagem:
"Na inclusa exposição de motivos que me foi
presente pelo Ministro de Estado dos Negócios da
Fazenda está justificada a necessidade de procederse à imediata reorganização da Contadoria Geral da
República, a fim de que possa êsse órgão melhor
atender aos encargos que lhe são atribuidos".
Adotou o ante projeto a Comissão de Finanças
da Câmara dos Deputados, com a ressalva de que se
reservava para uma apreciação mais demorada da
matéria ao ter de examinar as emendas que fôssem
apresentadas em plenário.

Voltando o projeto àquela Comissão, para o
estudo das três emendas que lhe foram
apresentadas, fez, nessa oportunidade, o seu relator,
Deputado Orlando Brasil, largas considerações
sôbre o assunto, para concluir com a apresentação e
um substitutivo que, aceito pela Comissão, com
quatro votos vencidos, mereceu, afinal, a aprovação
da outra Casa do Congresso.
Cogita o projeto, em diversos dos seus artigos
e da tabela que o acompanha, de funções
gratificadas, atribuídas a funcionários ocupantes de
cargos em comissão na Contadoria Geral da
República.
As gratificações, que variavam no anteprojeto
encaminhado pelo Chefe do Executivo entre Cr$
6.000,00 e Cr$. 14.000,00 anuais, foram majorados
no substitutivo – ligeira e talvez justamente
majoradas, não temos dúvida em proclamar (V. arts.
7º 8º e 9º e tabela referida no art. 10º).
Criou o substitutivo, por outro lado, duas
funções gratificadas (artigos 11, parágrafo 2º e 12) e,
afastando-se ainda do anteprojeto, estabeleceu um
quadro de extranumerários mensalistas para o
aproveitamento do pessoal técnico especificado até
agora admitido mediante contrato com os "Serviços
Hollerith S.A" (V. art. 14).
Forçoso é reconhecer, pois, que o substitutivo
aprovado pela Câmara dos Deputados entra em
cheque com o espírito e a própria letra da
Constituição
Federal
que
estatui
competir
exclusivamente ao presidente da República a
iniciativa de leis que criem empregos em serviços
existentes ou aumentem vencimentos (parágrafo 2º
do artigo 67). Se fôsse Iícito ao Congresso Nacional,
ante um mensagem do Chefe do Poder Executivo
em tal sentido, dela afastar-se para criar outros
emprêgos, majorar o aumento proposto de
vencimentos ou estendê-lo a outras categorias de
funcionários estaria burlado, evidentemente burlado,
o dispositivo constitucional.
Apreciando qualquer iniciativa do presidente
da República sôbre a matéria, poderá o Congresso
dliscordar da criação de determinados cargos, ou de
todos, mas nunca estabelecer a criação de outros;
poderá discordar do aumento proposto de
vencimentos para negar-lhe aprovação in totum ou
reduzi-lo, e nunca majorá-lo sob qualquer aspecto.
Essa, no nosso entender, a exegese
verdadeira do parágrafo 2º do artigo 67. Admitir o
contrário, seria neutralizar o preceito constitucional.
E nem
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colhe o argumento de que, com essa interpretação,
transformar-se-á o Parlamento em órgão de
chancela. Lembra-se por exemplo, que o Executivo
poderá propor um aumento injusto de vencimentos,
beneficiando certo grupo de servidores públicos, com
exclusão de outro ou de outros que estejam nas
mesmas condições, a exemplo do que se diz ter
ocorrido num projeto recentemente votado pelo
Senado sôbre contadores e guardas-livros. Em tal
hipótese, e para compelir o Executivo a fazer justiça
completa, tem o Congresso um caminho – recusar
aprovação à iniciativa do Govêrno, levando-o assim,
a corrigir a injustiça, em nova Mensagem do Poder
Legislativo.
O que está fóra de dúvida é que o legislador
constituinte teve a intenção clara de dar ao
Executivo, conhecedor que é das possibilidades do
Tesouro, o máximo de responsabilidade na fiel
execução orçamentária. Tornou-o, por isso, o
supremo juiz da conveniência ou oportunidade de
tomar a iniciativa das leis referidas no parágrafo 2º
do art. 67.
Devemos salientar, por fim, que ofício do Sr.
Ministro da Fazenda à Câmara dos Deputados,
achando justas e até necessárias as inovações
consubstanciadas no substitutivo, não corrige, de
modo algum, a evidente ofensa ao dispositivo citado.
Só uma mensagem aditiva do Sr. Presidente da
República, no mesmo sentido, teria sanado a
inconstitucionalidade aqui argüida.
Com êsses fundamentos, opina a Comissão
de Constituição e Justiça do Senado, contra a
proposição nº 201 – ou projeto nº 550, da Câmara
dos Deputados – apresentando-lhe como substitutivo
o próprio anteprojeto encaminhado ao Congresso
pelo Sr. Presidente da República acrescido dos arts.
13, 15, 16 e 18 da proposição sôbre cuja
constitucionalidade nada temos a dizer, devendo
proceder-se, na Comissão de Finanças, a novo
cálculo de despesa prevista no art. 16.
Sala das Comissões em novembro de 1947. –
Waldemar Pedrosa, presidente. – Etelvino Lins,
relator. – Aloysio de Carvalho. – Ferreira de Souza. –
Filinto Müller. – Arthur Santos.

subordinada ao Ministro de Estado dos Negócios da
Fazenda, e cujas atribuições, jurisdição e
competência estão definidas no Código de
Contabilidade da União, no Regulamento Geral de
Contabilidade Pública, no Decreto-lei nº 1.990, de 31
de janeiro de 1940, e em disposições legais, passa a
ter a seguinte organização:
I – C. R. G. (órgão central) constituída de:
a) Divisão Orçamentária (D. O.);
b) Divisão Financeira (D. F);
c) Divisão Patrimonial (D. P.);
d) Divisão de Bancos e Correspondentes
(D. B.);
e) Divisão de Orientação e Contrôle (D. C.);
f) Serviço de Administração (S. A).
II – Contadorias Secionais (C. S).
III – Sub-Contadorias Secionais (S. C. S.).
§ 1º – As C. S. e S. C. S., que são delegações
da C. G. R. junto aos ministérios, repartições e
serviços, civís e militares, terão a organização
interna que fôr estabelecida em regimento.
§ 2º – Constituem S. C. S. as delegações
cujos balanços se incorporam numa C. S. e
C. S. e as que remetem balanços diretamente à C.
G. R.
§ 3º – Qualquer alteração que a conveniência
dos serviços determine na classificação das
delegações da C. G. R., na conformidade do
parágrafo anterior, será feita por decreto do Poder
Executivo.
Art. 2º – As Divisões e o S. A. da C. G. R.
compreenderão:
I – Divisão Orçamentária;
a) Seção da Receita (S. R. O.);
b) Seção da Despesa (S. D. O.);
c) Turma de Serviços Auxiliares (T. A. O.).
II – Divisão Financeira:
a) Seção da Receita (S. R. F.);
b) Seção da Despesa (S. D. F.);
c) Seção de Movimento de Fundos
(S. M. F.).
d) Turma de Serviços Auxiliares (T. A. F.).
III- Divisão Patrimonial:
a) Seção das Contas do Ativo (S. A. P.).
b)
Seção
das
Contas
do
Passivo
SUBSTITUTIVO À PROPOSIÇÃO Nº 201-47
(S. P. P.).
c) Seção das Contas de Compensação (S. C.
Art. 1º – A Contadoria Geral da P).
República
(C.
G.
R.),
diretamente
d) Turma de Serviços Auxiliares (T. A. P.).
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IV – Divisão de Bancos e Correspondentes:
a) Seção das Contas Financeiras (S. F. B.).
b) Seção das Contas Patrimoniais (S. P. B.).
c) Seção da Dívida Externa (S. D. B.).
d) Turma de Serviços Auxiliares (T. A. B.).
V – Divisão de Orientação e Contrôle:
a) Seção de Orientação (S. O. C.).
b) Seção de Contrôle (S. C. C.).
c) Seção de Centralização e Estatística
(S. E. C.).
d) Turma de Serviços Auxiliares (T. A. C.).
VI – Serviço de Administração:
a) Seção do Pessoal (S. P. A.).
b) Seção do Material (S. M. A.).
c) Turma de Serviços Auxiliares (T. A. A.).
Art. 3º A C. G. R. será dirigida por um contador
geral, padrão "R", nomeado em comissão, pelo
Presidente da República, dentre técnicas de
reconhecida ilegível bilitados para o exercício da
profissão de contador.
Art. 4º As Divisões serão dirigidas por
contadores – adjuntos, escolhidos dentre os
funcionários da carreira de contador do Ministério da
Guerra e o S. A., por um chefe escolhido dentre os
funcionários do mesmo Ministério.
§ 1º Os contadores-adjuntos serão designados
por decreto do Presidente da República, mediante
proposta do Contador Geral ao Ministro de Estado
dos Negócios da Fazenda.
§ 2º O Chefe do S. A. será designado pelo
contador geral da República.
Art. 5º As Seções de que se compõem as
divisões serão chefiadas por funcionários das
carreiras de contador ou guarda-livros, designados
pelo contador geral da República, dentre os que
estiverem lotados na C.G.R.
Parágrafo único. Os chefes das Seções do S.
A. serão designados pelo contador geral da
República, dentre os servidores lotados na C.G.R. ou
suas delegações.
Art. 6º As S. C. e S. C. S. serão chefiadas,
respectivamente, por um contador ou sub-contador
seccional designados pelo contador geral da
República, dentre os funcionários da carreira de
contador, lotados na C. G. R. ou suas delegações.
§ 1º O contador seccional junto à
Delegacia
do
Tesouro
Brasileiro
no

Exterior será designado por decreto do Presidente da
República, mediante proposta do contador geral da
República ao Ministro de Estado dos Negócios da
Fazenda.
§ 2º Para a função de sub-contador seccional
poderá, também, ser designado funcionário da
carreira de guarda-livros, nas mesmas condições
deste artigo.
Art. 7º O contador geral da República terá um
secretário, por êle designado, dentre os servidores
do Ministério da Fazenda.
Parágrafo único. A gratificação de função do
secretário a que se refere êste artigo será de seis mil
cruzeiros (Cr$ 6.000,00) anuais.
Art. 8º As funções gratificadas de chefes de
seção criadas pelo artigo 6º do Decreto-lei nº 1.990,
de 31 de janeiro de 1940. Eram transformadas nas
de contador-adjunto das Divisões Orçamentária,
Financeira
Patrimonial,
de
Bancos
e
Correspondentes e de Orientação e Contrôle, à
razão de catorze mil e quatrocentos cruzeiros (Cr$
14.490,00), anuais, cada uma.
Art. 9º Fica criada a função gratificada de
Chefe do S. A. à razão de doze mil cruzeiros (Cr$
12.000,00) anuais e bem assim, de dezesseis (16)
Chefes de Seção, à razão de seis mil cruzeiros (Cr$
6.000,00) anuais, para cada uma.
Art. 10. As atuais funções de contador
seccional ficam transformadas em funções de
contador seccional e sub-contador seccional ex-vi do
disposto no § 2º do artigo 2º, com as gratificações
constantes da tabela anexa.
Parágrafo único. O Contador Seccional junto à
Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior
perceberá a gratificação de representação, na forma
do artigo 4º do Decreto-lei nº 8.592, de 2 de janeiro
de 1946, alterado pelo artigo 1º do Decreto-lei nº
9.687, de 30 de agôsto de 1946.
Art 11. Editará a Contadoria Geral da
República um "Boletim", mensal, para divulgação da
matéria doutrinária informativa, noticiosa, de crítica e
de qualquer outro gênero, que contribua para maior
difusão de conhecimentos relativos à contabilidade
pública e assuntos correlatos.
Art.
12.
–
Para
execução
mecânica
de
contabilidade,
a
Divisão
de
Orientação
e
Contrôle
será
provida
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do necessário equipamento mediante aquisição ou
contrato de locação, ou por ambas as
modalidades, a juízo do contador geral da
República.
Art. 13. – A lotação de funcionários da
Contadoria
Geral
da
República
constituida
em um todo pela Contadoria Geral e pelas
Contadorias
e
sub-Contadorias
Seccionais,
obedecerá ao critério regional, isto é, será
feita em globo para cada Estado e para
o Distrito Federal, salvo o disposto no artigo
seguinte.
Parágrafo
único.
Compete
ao
contador
geral
distribuir
os
funcionários
pelas Delegacias, em cada região, de acôrdo
com
as
necessidades
dos
serviços;
e
removê-los de uma para outra Delegação
de
regiões
diferentes,
bem
como
da
Contadoria Geral para as suas Delegações e viceversa.
Art. 14. – A Contadoria Seccional junto à
Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior terá
lotação própria, e a movimentação dos respectivos
funcionários será feita por decreto do presidente da
República.
Art. 15. – Dentro de trinta (30) dias, a
partir da publicação desta Lei, expedirá o
Poder Executivo o Regimento em que serão
fixadas as atribuições dos dirigentes e a
competência dos órgãos da C. G. R. e de suas
delegações.
Parágrafo único. – Dentro de igual prazo
expedirá também o Executivo decreto que
fixe a lotação numérica dos servidores da
C. R. G e de suas delegações, bem como a lotação
nominal,
processando-se
posteriormente,
a
movimentação do pessoal de acôrdo com o disposto
nesta Lei.
Art. 16. – Para atender às despesas com a
execução da presente Lei, fica aberto o crédito de
Cr$

PARECER
Nº 137, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição
nº 201, de 1947. – Relator – Sr. Durval Cruz.
A proposição da Câmara dos Deputados, nº 201,
de 1947, que dispõe sôbre a reorganização da
Contadoria Geral da República, ora submetida ao
estudo da Comissão de Finanças, originou-se da
mensagem nº 29, de Chefe do Govêrno, baseada na
exposição de motivos do Ministro da Fazenda, o qual
Justificou a medida sob o fundamento de melhor
atender aos encargos atribuídos àquele órgão.
A Câmara dos Deputados, aprovando o
substitutivo apresentado por sua Comissão de
Finanças, ampliou o pedido do Poder Executivo, de vez
que majora o quantitativo da gratificação, cria funções
gratificadas e cria ainda um quadro de extranumeráriosmensalistas para aproveitamento de pessoal técnico.
A douta Comissão de Constituição e Justiça
desta Casa, examinando acuradamente o assunto,
emitiu parecer contrário à proposição, por julgá-la, em
parte, inconstitucional, por violar o art. 67, § 2º da
Constituição Federal, que atribui exclusivamente ao
presidente da República a iniciativa de leis que criem
emprêgo em serviços existentes e aumentem
vencimentos. Deliberou assim aceitar como substitutivo
o anteprojeto governamental, acrescido dos artigos 13,
15 18 do projeto, sôbre cuja constitucionalidade
nenhuma dúvida foi levantada.
A vista do expôsto, somos de parecer, que,
antes do pronunciamento desta Comissão, se
manifeste o plenário, sôbre o argüido pela ilustrada
Comissão de Justiça, como preceitua o artigo 132 do
nosso Regimento Interno.
Sala das Comissões, em 4 de fevereiro de 1948.
– Ivo d’Aquino, presidente. – Durval Cruz, relator. –
Ismar de Góes. – Salgado Filho.– Alvaro Adolpho. –
Apolônio Sales. – José Americo. – Ferreira de Souza. –
Alfredo Neves.

Art. 17. – A presente Lei entra em vigor na
PARECER
data de sua publicação.
Art. 18. – Revogam-se as disposições em
Nº 138, de 1948
contrário.
Sala
das
Comissões,
em
4
de
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição
fevereiro
de
1948.
–
Waldemar nº 9, de 1948.
Pedrosa,
presidente.
–
Etelvino
Lins.
Relator – Sr. Andrade Ramos
relator. – Aloysio de Carvalho. – Ferreira
A proposição nº 9, de 1948, dêste
de
Souza.
–
Filinto
Müller Senado
Federal,
é
relativo
ao
projeto
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nº 1.072-A, de 1947, da Câmara dos Srs. Deputados
pelo qual se isenta de taxas postais e telegráficas a
correspondência do Decano do Corpo Diplomático.
E' uma tradição de cortezia para o Decano das
Representações Diplomáticas junto às diversas
Nações a isenção das taxas telegráficas ou postais.
No caso presente, tal concessão irá ao Núncio
Apostólico e S. Santidade que é, entre nós o Decano
do Corpo Diplomático e assim essa regalia será mais
um justo elemento de ligação entre a Nunciatura
Apostólica e também o Episcopado Brasileiro.
A Comissão de Diplomacia na Câmara dos
Deputados opinou, favoràvelmente, arguindo que tal
favor ao Núncio Apostólico se justificava, por isso
mesmo que nas suas funções de Decano era o
elemento de ligação entre o Govêrno brasileiro e o
Corpo Diplomático acreditado no Rio de Janeiro,
condição que lhe impunha constantes despesas
telegráficas e postais.
Somos, pois, de parecer que a Comissão de
Finanças do Senado se manifeste favoràvelmente ao
projeto número 1.072-A. de 1947 objeto da
proposição nº 9, que estamos relatando.
Sala das Comissões, em 4 de fevereiro de
1948. – Ivo d'Aquino, presidente. – Andrade Ramos,
relator. – Salgado Filho. – Santos Neves. – Ismar de
Góes. – Alvaro Adolpho. – Apolônio Sales. – DurvaI
Cruz. – Alfredo Neves.
PARECER
Nº 139, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a preposição
nº 5, de 1948.
Relator – Sr. Durval Cruz.
Recentemente, alguns municípios dos Estados
da Bahia, Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte
sofreram danos provenientes de enchentes, que
prejudicaram suas populações, arruinando em
muitos casos, gente já de si destituída de recursos e
que vive do trabalho da pequena lavoura ou da
pequena creação.
E' dever da União, em face do que dispõe o
artigo 18, parágrafo 2º, da Constituição Federal,
socorrer os Estados no caso de calamidade pública.
Esta providência da União foi solicitada
na
Câmara
dos
Deputados
pelos
representantes
dos
Estados
pre-

judicados, merecendo o apôio da Comissão de
Orçamento e Finanças e aprovação do Plenário.
Trata-se de um dever constitucional e
humano da União que, no caso, merece a nossa
aprovação.
Convém,
entretanto,
salientar
que
o
Presidente da República, usando da faculdade do
parágrafo único do artigo 75, já abriu um crédito
extraordinário para atender às áreas inundadas do
Estado da Bahia.
Seria lógico, pois, que êsse Estado fôsse
excluído do projeto, eis que já recebeu os benefícios
que os demais ainda aguardam.
Entretanto, uma emenda nesse sentido,
atrazaria a marcha da proposição, que não
alcançaria mais ser aprovada neste final da
prorrogação dos trabalhos legislativos.
Para evitar tal coisa, a Comissão deixa de
oferecer a emenda acima refletida. Mas, está certa
de que o Poder Executivo não se utilizará do novo
crédito que para o Estado da Bahia se vai adotar
pelos motivos expostos.
E' este o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 4 de fevereiro de
1948. – Ivo d'Aquino, presidente. – Durval Cruz,
relator. – Andrade Ramos, pela conclusão. –
Salgado Filho. – Santos Neves. – Ismar de Góes. –
Alvaro Adolpho. – José Americo. – Apolonio Sales. –
Alfredo Neves.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura
dos pareceres quê se achavam sôbre a mesa.
O SR. BERNARDES FILHO (pela ordem): –
Sr. Presidente, peço a V. Ex.ª, consulte a Casa sôbre
se concede dispensa de interstício e de publicação
do parecer, para que o projeto de resolução do
Congresso Nacional nº 1, de 1948, que aprova o
Tratado Interamericano de Assistência Recíproca
para Manutenção da Paz e Segurança do
Continente, seja incluído na ordem do dia da sessão
de amanhã.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento do senhor Senador Bernardes
Filho, de dispensa de interstício e de publicação de
parecer para que o Projeto de Resolução do
Congresso Nacional nº 1, de 1948, seja incluída na
ordem do dia da Sessão seguinte.
Os srs. senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
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O SR. ISMAR DE GÓES (pela ordem): – Sr.
Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte o Senado se
concede dispensa de interstício regimental e da
publicação dos pareceres sôbre a proposição nº 139,
de 1948 que se refere a auxílio do Govérno Federal
aos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e
Rio Grande do Norte a fim de que a mesma
possa ser incluída na ordem do dia da sessão de
amanhã.
O SR. PRESIDENTE – O Sr. Senador Ismar
de Góes requer dispensa de interstício e de
publicação do parecer para que a proposição número
139, de 1948, possa figurar na ordem do dia da
sessão de amanhã.
Os
senhores
que
aprovam
o
requerimento
queiram
permanecer
sentados
(Pausa).
Está aprovado.
Continua a hora do expediente. Não há
oradores inscritos. (Pausa)
Nenhum sr. senador pedindo a palavra, passase à
ORDEM DO DIA
Comparecem mais os Senhores Senadores.
Ismar de Góes.
Olavo Oliveira.
Plínio Pompeu.
Durval Cruz.
Etelvino Lins.
Victorino Freire.
Vespasiano Martins.
Ernesto Dornelles. (8).
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores.
Augusto Meira.
Mathias Olympio.
José Neiva.
Mathias Olympio.
Fernandes Tavora.
Georgino Avelino.
Novaes Filho.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pereira Moacyr.
Attilio Vivacqua.
Pereira Pinto.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Marcondes Filho.
Roberto Ludovico.
Roberto Simonsen.

Pedro Ludovico.
Alfredo Nasser.
Filinto Müller.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser (21).
ORDEM DO DIA
São em debate aprovados em discussão única
e vão à Comissão as Redações de Leis as seguintes
proposições.
PROPOSIÇÃO
Nº 304 – 1947
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir
ao Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 8.400,00 (oito milhões quatrocentos
mil cruzeiros) para aquisição mediante concorrência
pública ou construção na própria estrada, de sete
vagões de aço que sirvam ao transporte de malas
postais pelas novas composições que a Estrada de
Ferro Central do Brasil destina ao tráfego entre esta
Capital São Paulo e Belo Horizonte.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrário.
PROPOSIÇÃO
Nº 312 – 1947
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir
ao Ministério da Guerra o crédito especial de
dezesseis milhões e seiscentos mil cruzeiros (Cr$
16.600.000,00) destinado à construção de edifícios e
à instalação das maquinarias adquiridas ao Govêrno
dos Estados Unidos para fabricação de munições.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Proposição
Nº 7 – 1948
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Guerra, o crédito especial de Cr$
270.000,00 (duzentos e setenta mil cruzeiros) a fim
de atender às despesas resultantes da organização
e realização de III Pentatlo Militar Moderno SulAmericano.
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Art. 2º revogam-se as disposições em
contrário.
1ª discussão do projeto nº 29, de 1947,
que autoriza o Poder Executivo a dispender a
quantia de C$ 5.000.000,00 destinada a instalações
de granjas nas proximidades de Belém a das
principais cidades do Estado do Pará. (Com
pareceres ns. 545-47, da Comissão de Agricultura,
Industria e Comércio, favorável; 546-47, da
Comissão de Finanças, favorável, pedindo a
audiência da Comissão de Constituição e Justiça, e
desta última, nº 91-48, contrário á medida por
inconveniente.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) (pela
ordem): – Sr. Presidente, não fui o relator do
parecer, na Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre a proposição nº 29, de 1947, que concluiu de
forma diversa do oferecido pela Comissão de
Agricultura, Industria e Comércio. Vale, porém,
destacar, que a Comissão de Finanças não deu
rigorosamente – como se diz no avulso da ordem do
dia – parecer favorável. Há uma forma contraditória
no parecer da Comissão de Finanças, perfeitamente
explicável.
Quando o então relator, o ilustre Senador
Sinval Coutinho, ofereu parecer fê-lo como
voto individual. Opinou favoravelmente, mas concluiu
pela audiência da Comissão de Constituição
e Justiça. Vale dizer, a Comissão de Finanças
suspendeu o seu pronunciamento, ate que
a Comissão de Constituição e Justiça se
pronunciasse
sôbre
a
argüição
de
constitucionalidade e legalidade.
Basta ler o parecer do nobre Senador Sinval
Coutinho para se verificar a verdade da minha
afirmativa. As assinaturas da Comissão de Finanças
só podem ser interpretadas como pela conclusão do
parecer, isto é, no sentido de ser ouvida a Comissão
de Constituição e Justiça. E como esta Comissão
julgou o projeto inconveniente houve votos, – como o
de quem se dirige neste instante ao Senado –
pronunciando-se pela inconstitucionalidade da
iniciativa, e não do projeto por ser matéria financeira,
a não econômica.
Assim, Sr. Presidente, requeiro a V.
Ex.ª consulte a Casa sôbre se deve o projeto voltar
à Comissão de Finanças, para, em face do
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pro__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

nunciar-se sôbre o mérito, assunto sôbre o qual não
se manifestou. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – O parecer da
Comissão de Finanças sôbre o Projeto nº 29, de
1947, conclue pela audiência da Comissão de
Constituição
e
Justiça,
que
opinou
pela
inconveniência do mesmo. O Senador Ferreira de
Souza requer a volta do projeto à Comissão de
Finanças, para se pronunciar sôbre o mérito.
Parece-me que o requerimento é de todo
precedente. Entretanto, submeto-o à decisão do
plenário.
Vem a Mesa é lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
Nº 24, de 1948
Requeiro seja o projeto nº 29, de 1947,
enviado à Comissão de Finanças para dar o seu
parecer sôbre o mérito.
Sala das Sessões, em 5 de fevereiro de 1948.
– Ferreira de Souza.
O SR. PRESIDENTE: – O projeto nº 29 vai ser
remetido à Comissão de Finanças.
Discussão única da proposição nº 309, de
1947, que mantém na cidade de Botucatu, Estado de
São Paulo, a Diretoria Regional dos Correios e
Telégrafos e dá outras providências. (Com pareceres
favoráveis ns. 86 e 87, das Comissões de Viação e
Obras Públicas e de Finanças).
Ver à Mesa, é lido e apoiado a seguinte
EMENDA
Art. 4º:
Eleve-se para Cr$ 28.500,00 o crédito para
atender às despesas correspondentes aos meses de
março a dezembro do corrente ano.
Justificação
O crédito previsto no art. 4º tinha em vista as
despesas correspondentes aos três últimos meses
do ano passado. Não tendo sido ultimada em 1947 a
elaboração da lei, é indispensável autorizar os
cálculos, tendo em vista o tempo já decorrido deste
exercício e o que ainda deverá decorrer até final do
curso dênte projeto.
Sala das Sessões, em 5 de fevereiro de 1948.
– José Americo.
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O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra dou-a por
encerrada.
A proposição nº 309 volta a Comissão de
Finanças para emitir parecer sôbre a emenda.
São sem debate aprovadas em discussão única
e vão a Comissão de Redação de Leis as seguintes
proposições:
PROPOSIÇÃO
Nº 254 – 1947
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É transferido para o Quadro Permanente
do Ministério da Fazenda, na forma do que dispõe o
Decreto-lei nº 9.813, de 9 de setembro de 1946, o
cargo isolado de provimento efetivo, de tesoureiro,
padrão J, do Quadro Permanente do Ministério do
Trabalho, Industria e Comércio.
Art. 2º O cargo de que trata o artigo anterior
continua provido pelo seu atual ocupante Paulo
Gualberto Correia.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrário.

foi substituído o de Roberto Gonçalves de
Sousa Brito, que consta do projeto enviado da
Câmara. Os documentos que o acompanharam, e
estão no processo esclarecem satisfatòriamente o
caso.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em
2
de
fevereiro
de
1948.
–
Clodomir
Cardoso, presidente.
– Ribeiro Gonçalves,
relator. – Waldemar Pedrosa. – Cícero de
Vasconcelos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o
crédito especial de Cr$ 7.200,00 (sete mil e
duzentos cruzeiros), para atender, nos têrmos do
Decreto-lei nº 2.895, de 21 de dezembro de 1940, ao
pagamento da gratificação de magistério, relativa ao
período de 1 de Janeiro a 31 de dezembro de 1946,
e concedida a Roberta Gonçalves de Sousa Brito
professora Catedrático. E. N. M. – U. B.) padrão M,
do Quadro Permanente do Ministério da Educação e
Saúde.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER

PROPOSIÇÃO

Nº 130 – 1948

Nº 268 – 1947
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São revogadas, em relação ao ano letivo
de 1947, as medidas constantes do artigo 3º, da Lei
número 7, de 19 de dezembro de 1946.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
São sem debate aprovados os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 129 – 1948
1947.

Redação final da proposição número 310, de

A Comissão submete ao Senado a redação final
do projeto nº 1.060, de 1947 da Câmara dos
Deputados, no qual fez ligeiras modificações, que lhe
não alteram a substância.
O Decreto-lei nº 2.895 a que o projeto está no
original e nos avulsos.
Outro
engano
foi
retificado.
Trata-se
de
uma
professora,
Roberta
Gonçalves
de
Sousa
Brito,
e
por
êsse
nome
}

1947.

Redação final do projeto de resolução nº 1, de

A Comissão tendo examinado o projeto de
resolução nº 1, de 1948, do Senado Federal, é de
parecer que lhe seja dada a redação com que vem
em anexo.
Sala da Comissão de Redação de Leis,
em 31 de Janeiro de 1948. – Clodomir
Cardoso, presidente. – Waldemar Pedrosa,
relator. – Ribeiro Gonçalves. – Cícero de
Vasconcelos.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
O Senado Federal, nos têrmos do artigo
40 da Constituição e do Regulamento em vigor
de sua Secretaria resolve aposentar com todos
os
vencimentos
inclusive
adicionais,
o
taquígrafo revisor do Senado Federal, padrão O,
Mário Pollo.
O SR. PRESIDENTE: – A proposição nº 310,
de 1947, sobe a sanção. O projeto de resolução nº 1,
dêste ano, vai à promulgação.
Está esgotada a ordem do dia.
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O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) (pela
ordem): – Sr. Presidente, foi lida, no expediente da
sessão de hoje a emenda oferecida pela Câmara dos
Deputados ao projeto de lei do júri. Ouvida, a
Comissão de Constituição e Justiça do Senado
manifestou-se pela sua aprovação.
A Comissão de Constituição e Justiça, no
assentir o seu respeito, tomou em consideração fatos
diversos. Primeiro ilegível propostas rigorosamente
de substância, não modificam fundamentalmente o
projeto ilegível redação visando até, como bom
método legislativo, à incorporação de novas normas
ao próprio Código do Processo Penal; segundo,
considerou urgentíssima a votação da Lei do Júri.
Sr. Presidente ilegível a situação do júri do
Brasil. As absolvições, às vêzes escandalosas, se
sucedem, sem que ao Ministério Público, ou à parte
interessada, se dê a possibilidade ilegível para a
instância superior, ainda que a mesma tenha apenas
de mandar o réu a novo Júri.
A lei providencia a respeito.
Nestas condições, por ter sido publicada a
emenda oferecida ao projeto pela Câmara dos
Deputados
e
sôbre
ela
se
pronunciado,
favoràvelmente, a Comissão de Constituição e
Justiça do Senado, requeiro a V. Exª, Sr. Presidente
ilegível um tanto excepcionalmente, contra as
minhas atitudes – se digne consultar à Casa sôbre
ilegível em dispensar a publicação, porque será
naturalmente feita, com a inclusão da matéria na
ordem do dia da sessão de amanha. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador
Fernando de Souza requer dispensa de interstício
para que a Proposição nº 22, de 1948, seja incluída
na ordem do dia da sessão de amanhã. Trata-se de
emenda da Câmara dos Deputados ao projeto do
Senado nº 1, de 1947, que dá nova organização ao
Tribunal do Júri.
Os srs. senadores que aprovam o
requerimento, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
sessão designando para a de amanhã, a seguinte
__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

ORDEM DO DIA
Discussão única do projeto de resolução do
Congresso Nacional nº 1 de 1948, que aprova o
Tratado Interamericano de Assistência Recíproca
para a Manutenção da Paz e da Segurança do
Continente. (Com pareceres ns. 140 e 141, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Relações
Exteriores favoráveis).
Discussão única da proposição nº 3, de 1948,
que autoriza o aumento do capital da Companhia
Vale do Rio Doce S. A., e dá outras providências.
(Com pareceres ns. 114, 115, e 116, das Comissões
de Constituição e Justiça de Viação e Obras Públicas
e de Finanças, o primeiro oferecendo emenda ao art.
4º: o segundo propondo, sem prejuízo da aprovação
da medida, a nomeação de uma Comissão Mista de
três senadores e três deputados para proceder a
estudos sôbre a Companhia Vale do Rio Doce e
apresentar sugestões; e o terceiro, opinando pela
aceitação do texto vindo da Câmara sem qualquer
alteração).
Discussão única da proposição nº 108, de
1947, que dispõe sôbre a abertura de contas
bancarias de súditos do Eixo. (Com pareceres ns. 14
e 110 das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças, o primeiro oferecendo emenda e tendo
três votos em separado).
Discussão única da proposição n. 291, de
1947, que dispõe sôbre o contrôle de emergência do
comércio de importação e exportação. (Com
pareceres favoráveis ns. 42, 43 e 119 das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças,
o primeiro, ofemércio e de Finanças).
Discussão única da proposição nº 5, de 1948,
que autoriza a prestação de auxílio às populações
dos Estados da Bahia, Sergipe, Alagôas e Rio
Grande do Norte. (Com parecer favorável nº 139, da
Comissão de Finanças).
Discussão única da proposição nº 22, de 1948,
emenda substitutiva apresentada pela Câmara dos
Deputados ao projeto nº 1 de 1946, que modifica a
competência do Tribunal do Júri. (Com parecer
favorável número 133, da Comissão de Constituição
e Justiça).
Levanta-se a sessão ás 14 horas e 50
minutos.
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PARECERES LIDOS NA 33ª SESSÃO EM 5 DE
FEVEREIRO DE 1948
PARECER
Nº 140, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
o projeto de resolução do Congresso Nacional nº 1
de 1948.
Relator: Arthur Santos.
Acompanhado de brilhante exposição de
motivos do ilustre titular da pasta das Relações
Exteriores, o Sr. Presidente da República submeteu a
aprovação do Congresso Nacional, o Tratado
Interamericano de Assistência Recíproca, concluído
com a colaboração e voto dos delegados brasileiros e
assinado, nesta Capital, a 2 de setembro p. passado.
A evolução do pensamento pan-americano,
aspiração de paz, de liberdade e de justiça
cristalizado na consciência dos povos continentais
desde as lutas pela emancipação das antigas
colônias do jugo das metrópoles, encontrou no Ato
de Chapultepec sua verdadeira consagração em
fórmula jurídica.
Coube, de resto, a um brasileiro, Alexandre de
Gusmão, Secretário do Rei D. João V, no século
XVIII, quando do Tratado de Madrid, entre Portugal e
Espanha, sôbre suas colônias Americanas lançar as
sementes de uma política que seria mais tarde,
depois da independência do Brasil, a da própria
diplomacia brasileira, mantida com fidelidade
exemplar até os nossos dias.
Tão logo madrugou o Brasil para a vida de
nação soberana o Ministro e Secretário de Estado
dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Luís José de
Carvalho dava instruções a José Silvestre Rebêlo, o
primeiro Encarregado de Negócios do Brasil em
Washington para uma aliança ofensiva e defensiva
com os Estados unidos, dentro do sentido uniforme
de nossa política externa.
Da Carta de Jamaica de Bolivar, em 1815 e da
Declaração de Monroe de 1823, as conferências
pan-americanas revelam a evolução da política de
solidariedade continental e de preservação da paz,
através da criação da União Pan-Americana, até a
constituição de um sistema jurídico de defesa
comum e de repudio à agressão e à violência como
formas de dirimir os conflitos entre as nações
americanas.
O
Tratado
do
Itamarati,
ora
submetido à aprovação do Parlamento Na-

cional, consubstanciou, em tábua de lei escrita, os
postulados de cooperação interamericana e de
subordinação do Estado ao Direito. Foi elaborado
pelas partes contratantes, em nome de seus povos,
sob o fundamento de que a obrigação de
ajuda mútua e de comum defesa das Repúblicas
Americanas se acha essencialmente ligada à da
sua comunidade de ideais democráticos, como
condição essencial a uma política de paz fundada
na justiça e na ordem moral, com o reconhecimento
e proteção internacional dos direitos e liberdades
da pessoa humana, para sua finalidade e bem
estar.
O Tratado Interamericano de Assistência
Recíproca filia-se, em linha reta, ao Ato de
Chapultepec, ponto alto da revolução panamericana. Ali reafirmou-se, em texto solene, que
todos os Estados são iguais e têm direito a igual
respeito à sua personalidade e independência por
parte dos demais Estados e que todo o atentado de
um Estado contra a integridade ou a inviolabilidade
do território, ou contra a soberania ou independência
de um Estado americano, seria considerado como
até de agressão contra os demais Estados
signatários.
E' fácil de ver que em Chapultepec e,
mais tarde, em Petrópolis, onde se elaborou o
atual diploma, distendeu-se e definiu-se o
conceito de segurança coletiva, assistência e
solidariedade continentais, ampliando-o aos casos
de agressão por parte até mesmo de um Estado
americano.
Quase todos os institutos que próxima
ou remotamente serviram de fundamento ao
Tratado Inter-Americana de Assistência Recíproca –
o uti possidetis; o arbitramento como norma
para resolver conflitos internacionais; a igualdade
jurídica de tôdas as Nações; a condenação
formal da guerra, o repudio a agressão; o direito
dos
povos
de
escolher
livremente
seus
govêrnos – são preceitos que o Brasil sempre
defendeu e incorporou aos textos de suas leis
fundamentais.
A homologação do Tratado nos têrmos da
Constituição, é um imperativo da vontade soberana
do povo brasileiro. O Senado Federal, acompanha a
Câmara dos Deputados, dando-lhe aprovação, para
os efeitos legais.
Sala das Comissões em 3 de fevereiro de
1948. – Attílio Vivacqua. – presidente. – Arthur
Santos, relator – Lucio Corrêa. – Ferreira de Souza.
– Vergniaud Wanderley – Olavo Oliveira.
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PARECER
Nº 141, de 1948
Da Comissão de Relações Exteriores sôbre o
projeto de resolução do Congresso nº 1, de 1948.
Relator: Álvaro Maia
Homologado pela Câmara dos Deputados, já
aprovado pela Comissão de Justiça do Senado é
agora submetido à consideração da Comissão de
Relações Exteriores, o Tratado Inter Americano de
Assistência Recíproca.
Plasmado na tradição de fraternidade que tem
caracterizado as relações entre os povos
americanos, êsse Tratado fixa normas objetivas e
práticas, se não mesmo princípios visceralmente
novos para corporificar as aspirações de paz e de
liberdade das Repúblicas deste Continente.
Complemento indispensável do Ato de
Chapultepec, o Tratado do Rio de Janeiro já
mereceu o aplauso unânime da imprensa e da
opinião esclarecida do país.
Quando já não tivesse ocorrido êssa
circunstância altamente significativa para justificar a
sua homologação bastaria citar o fato de ter a
Conferência de Petrópolis, convocada para conjurar
ameaças ou atos de agressão que pudessem turvar
a paz continental, levado mais longe a sua finalidade:
elaborou um Tratado de preservação da paz no
Continente, fixando normas que estreitam ainda mais
a solidariedade entre países americanos.
O uso da fôrça como meio de dirimir contendas
entre as nações passou a constituir ato infringente não
apenas da soberania de um Estado, mas infringentes
do próprio conceito de segurança coletiva, traçado em

Chapultepec e melhor definido a sistematisado no
Tratado do Rio de Janeiro: atentado a um estado
americano ou a violação do seu território por outro
Estado é reputado ato de agressão a todos os
signatários do Tratado.
Êste poude ainda merecer de pronto a
confiança dos povos que o subscreveram por seus
delegados; por haver adotado o critério da maioria de
votos e repelido o da unanimidade sempre que seja
necessário assegurar o funcionamento do sistema
criado para garantir a assistência recíproca e a
defesa do Estado agredido.
Onde porém o Tratado mais espelha a
sinceridade de propósitos das Nações signatárias é
na criação do Poder coercitivo, representado pelo
Órgão de Consulta.
As decisões deste – ao qual é facultado
determinar as medidas a serem adotadas contra o
Estado agressor, inclusive sanções diplomáticas,
econômicas, comerciais e financeiras – obrigam os
Estados signatários, ressalvado o emprego da fôrça
armada, a que nenhum Estado será obrigado sem
sua própria aquiescência.
São dispensáveis maiores considerações a
respeito, pela ampla publicidade que tiveram o
Tratado e os debates havidos as Conferência de
Petrópolis.
O Senado norteará certamente a sua decisão
pela que já foi tomada pela Câmara dos Deputados,
correspondendo assim aos anseios do País, há
muito consubstanciados na sustentação do princípio
de igualdade jurídica das Nações.
Sala das Comissões, em 4 de fevereiro de
1948. – Álvaro Maia, Presidente. – Bernardes Filho,
Relator. – Pinto Aleixo. – Arthur Santos.

CONGRESSO NACIONAL
O Congresso Nacional decreta, nos têrmos do art. 66, item VIII, da Constituição Federal, e eu Nereu
Ramos, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1º O Tribunal de Contas registrará, os têrmos dos contratos celebrados em 23 de maio de
1947, entre o Ministério da Agricultura e a Serviço Holletrith S. A., Instituto Brasileiro de Mecanização
(I.B.M.), para execução dos cálculos mensais e anuais das observações meteorológicas da
rêde de Estações Meteorológicas, e dos cálculos sôbre os valores mensais das observações do vento
em tôda a rêde aerológica do Serviço de Meteorologia, uns e outros relativos ao ano de 1946,
e nas importâncias de Cr$ 152.649,00 (cento a cinqüenta e dois mil seiscentos e quarenta e nove cru-
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zeiros) e Cr$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil cruzeiros), respectivamente, correndo as despesas por conta da
Verba 3 – Serviços e Encargos – Consignação I – Diversos-Subconsignação 36 – Serviços Contratuais –
Item 27 – Serviços de Meteorologia – letra b) Serviços Mecânicos, de estatística e contabilidade – letra d)
Serviços de perfuração e conferência de cartões correspondentes a questionários aerológicos do exercício
de 1946, do Orçamento da União (lei nº 3, de 2 de dezembro de 1946).
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, em 5 de fevereiro de 1948. – NEREU RAMOS.

34 SESSÃO, EM 6 DE FEVEREIRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. JOÃO VILLASBÔAS, 2º SECRETÁRIO, E PLÍNIO POMPEU, 4º SECRETÁRIO
Às 14 horas comparecem os Senhores
Senadores:
Alvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Clodomir Cardoso.
Victorino Freire.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Plínio Pompeu.
Fernandes Távora.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José ilegível
Apolonio Sales.
Góes Monteiro.
Ismar de Góes.
Pinto Aleixo.
Henrique de Novaes.
Pereira Moacyr.
Attilio Vivacqua.
Santos Neves.
Andrade Ramos.
Alfredo Neves.
Bernardes Filho.
Euclydes Vieira.
Dário Cardoso.
Alfredo Nasser.
João Villasbôas.
Arthur Santos.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Azevedo Ribeiro.
Olavo Oliveira (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. 2º Suplente (servindo de 2º secretário),
procede à leitura da ata da sessão anterior, que
posta em discussão, é sem debate aprovada.

O Sr. 3º Secretário (servindo de 1º), lê o
seguinte
EXPEDIENTE
Ofício:
– S – 25, de 1948, do Presidente
do Instituto Bahiano de Direito do Trabalho,
remetendo anteprojeto de lei para regulamentação
do inciso IV do art. 157 da Constituição
Federal, que instituiu o direito dos trabalhadores
a
participarem
nos
lucros
das
emprêsas. – À Comissão Mista de Leis
Complementares.
Telegramas:
– De Nicolau Pires, e outros, pela Junta
Governativa do Sindicato dos Empregados em
Emprêsas de Seguros Privados e Capitalização
de Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul, apelando no sentido de ser rejeitada
a emenda que exclui os mensalistas e
quinzenalistas dos direitos assegurados no projeto
que regula o repouso semanal remunerado. –
Inteirado.
– De João Luís de Carvalho e outros,
funcionários de caixa de previdência social,
solicitando o apôio do Senado a fim de não
serem excluídos do projeto de aumento de
vencimentos em trânsito na Câmara dos
Deputados. – Inteirado.
– De Edmundo Ribeiro de Oliveira e
outros, solicitando o apôio do Senado ao
projeto de reestruturação dos vencimentos
do cargo de tesoureiro e ajudantes. –
Inteirado.
–
Do
Presidente
do
Sindicato
dos Trabalhadores Metalúrgicos em Construções
e outros, de Caxias, Estado do Rio Grande
do Sul, apelando no sentido de ser impedida
a aprovação de emenda ao projeto que
institui o repouso semanal remunerado. –
Inteirado.
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– De Armando Silveira, em nome dos alunos
dos cursos superiores, solicitando a intervenção do
Senado para o rápido andamento do projeto que
permite exames de segunda época aos alunos com
freqüência insuficiente. – Inteirado.
PARECER
Nº 142, de 1948
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre a
proposição número 300, de 1947.
Relator – Senador Cícero de Vasconcelos.
A proposição nº 300, de 1947, abre ao
Ministério da Educação e Saúde o crédito de Cr$
250.000,00, importância a ser concedida à União
Nacional dos Estudantes, como auxílio para a
realização do X Congresso Nacional dos Estudantes.
Em mensagem dirigida à Câmara dos
Deputados, o Senhor Presidente da República
submete o assunto à apreciação do Congresso,
juntando a exposição de motivos que lhe foi
apresentada pelo Ministro da Educação e Saúde.
O fim a que se destina o crédito é dos que
merecem os mais francos aplausos, pois essas
reuniões de estudantes, além do intercâmbio cultural
que representam, oferecem magníficas oportunidades
de resoluções e medidas acauteladoras dos interêsses
de uma classe que tanto significa nos destinos do país.
A parte financeira da proposição representa o
indispensável para a realização do certame, como se
conclui da exposição de motivos do Ministério.
Meu parecer é favorável à aprovação da
proposição modificada no texto da Lei a data da
realização do Congresso, por já ter tido a sua
execução no ano extinto.
Sala das Comissões em 2 de fevereiro de
1948. – Salgado Filho, presidente. – Cícero de
Vasconcelos, relator. – Camilo Mércio.
PARECER
Nº 143, de 1948
Da Comissão de Finanças sôbre a proposição
nº 300, de 1947.
Relator – Santos Neves.
A
"União
Nacional
dos
Estudantes",
em
memorial
datado
de
29
de
maio

de 1947, dirigiu-se, por intermédio do Ministério da
Educação e Saúde, ao Exmo. Sr. Presidente da
República, pleiteando auxílio, no valor de Cr$
800.000,00 para a realização do X Congresso
Nacional dos Estudantes.
Justificando
o
pedido,
esclarece
o
memorial que já constitui prazo a realização
dêsse certame universitário, durante o mês
de julho de cada ano, sempre com a melhor
simpatia e apôio das autoridades públicas
e
o
auxílio
habitual
do
Govêrno
Federal no montante aproximado de Cr$
400.000,00.
Ao encaminhar o assunto ao Sr. Presidente
da República, pela exposição de motivos
nº 98, de 16 de julho de 1947, o Sr. Ministro
da Educação, após salientar "o motivo de
proveitoso que tem resultado da realização
de tais certames", e recordar o precedente
de idênticas concessões, nos anos anteriores
conclui por sugerir a abertura de um crédito especial
no valor de Cr$ 250.000,00 para fazer face às
despesas decorrentes daquêle Congresso, o que
mereceu também o beneplácito do Ministério da
Fazenda.
Dessas informações favoráveis resulta a
mensagem
presidencial
acompanhada
de
anteprojeto que foi integralmente adotado pela
Câmara dos Senhores Deputados.
Tratando-se assim de crédito especial
plenamente
justificado,
e
atendendo
aos
elevados
propósitos
dêsses
Congressos
estudantis que robustecem o espírito universitário da
mocidade brasileira, concorrendo para o seu
estímulo intelectual e aprimoramento moral e cívico,
somos de parecer que merece ser aprovado o
projeto de lei nº 1.037, de 1947, com a única
alteração já sugerida pela ilustre Comissão de
Educação e Cultura, no sentido de corrigir, no art. 1º
a expressão "corrente ano", visto destinar-se o
crédito a cobrir despesas do Décimo Congresso
Nacional de Estudantes, reunido nesta Capital, no
decorrer do ano findo.
Êsse o nosso parecer.
Sala das Comissões em 5 de fevereiro de
1948. – Ismar de Góes, presidente. – Santos Neves,
relator. – Apolonio Sales. – José Américo. – Salgado
Filho. – Durval Cruz. – Alvaro Adolpho. – Ferreira de
Souza, com restrições.
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PARECER
Nº 144, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o projeto nº 13, de 1947.
Relator: – Senador Attílio Vivacqua
1. O projeto nº 1.347, de autoria do nosso
eminente colega Senador Joaquim Pires, e
fundamentado em brilhante justificação, introduz
importadores modificações no sistema da nossa
legislação bancária. Reserva para o Banco do Brasil, à
disposição da Superintendência da Moeda e do
Crédito, os depósitos em dinheiro, sem juros – art. 1º –
depósitos que deverão ser compulsoriamente
transferidos dos bancos nacionais e estrangeiros, para
o mesmo Banco do Brasil (art. 2º). Determina que
nenhum depósito em conta corrente bancária poderá
ser recebido sem juros, nunca inferiores a 2% ao ano.
2. De acôrdo com o parecer do ilustrado relator,
o Senador Aloysio de Carvalho Filho, entendemos que
a matéria escapa à categoria de financeira, por
enquadrada na categoria de matéria econômica.
Assim, nenhuma dúvida parece existir sôbre a
faculdade de iniciativa no caso, por parte do Senado.
3. Solicitei vista, em face da dúvida, de ordem
constitucional, que me ocorreu sob outro aspecto,
quanto aos arts. 1º e 2º do projeto.
Não se tratando de valores que devam ficar
subordinados à guarda do Estado como os
dependentes de autorização judicial ou de depósitos
para garantir a execução ou o pagamento de serviço
de utilidade pública, recebido dos consumidores
(decreto-lei ns. 2.611 de 20-9-40 e 3.077, de 26-2-41
afigurou-se por isto, que o art. 1º importava em
cercear a livre disponibilidade de haveres, e portanto,
numa restrição ao direito de propriedade. Entretanto,
cumpre correlacionar na sua interdependência, os
arts. 1º e 3º, e além disto considerá-los em função do
objetivo de ordem social a que visa a proposição.
Esse objetivo, segundo a referida justificação
é o de estabelecer providências acauteladoras
dos interesses dos depositantes, o do próprio fisco,
e ao mesmo tempo, o intuito de colocar os
Bancos nacionais em pé de igualdade aos
Bancos estrangeiros. Entende o ilustre autor
do projeto que a modalidade de depósitos sem juros,

é
utilizada
especialmente
em
benefício
destes últimos. A propósito destaca dos
recentes balanços apresentados pelos sete maiores
bancos dedicados a operações de caráter
internacional, um volume de 524 milhões 612 mil e
oitenta e sete cruzeiros em depósitos sem juros.
Mostra ainda que essas sete organizações
investiram "como capital para esperarem no Brasil, a
importância global de 121 milhões 589 mil cruzeiros
e respondem por depósitos de terceiros na
importância de cinco bilhões 290 milhões 693 mil
cruzeiros!"
4. A Lei teria, portanto, por escopo,
reprimir uma forma de abuso do poder
econômico capaz de dominar o mercado bancário
nacional, eliminar a concorrência. Seria sob
êste aspecto, a aplicação do art. 148 da
Constituição.
"A lei reprimirá tôda e qualquer forma de
abuso do poder econômico, inclusive as uniões
ou agrupamentos de emprêsas individuais ou
sociais, sejam qual for a sua natureza, que
tenham por fim dominar os mercados nacionais,
eliminar a concorrência e aumentar arbitrariamente
os lucros".
O art. 148 – observa Pontes de Miranda:
"Abuso do Poder econômico: a Constituição
de 1946 entende que é suscetível de
repressão todo exercício irregular, todo abuso,
da propriedade, uma vez que seja nocivo
aos outros habitantes do país, à coletividade
e ao Estado. O artigo 148 tem de ser interpretado de
conformidade com o art. 146. No fundo,
o art. 148 implicitamente se refere à limitabilidade do
conteúdo
e
do
exercício
do
direito
de propriedade, ou do poder que dêle advem
(e. g. poder dos gerentes ou dos não – proprietários).
"A
lei"
–
e
não
a
lei
especial
(cp. art. 146) – "reprimirá", lê-se no art. 148. A
lei, a que se refere o art. 148, é penal, e pode
ser parte da lei especial de que se cogita no
artigo 146, ou de alguma lei geral, inclusive o Código
Penal; porém a lei especial do art. 146
não se permitiria ser parte de outra, não especial. A
lei do art. 148 pode permitir que se cancelem
registros, etc." Comentários à Constituição
de 1946, Vol. IV, pag. 28).
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Cogita-se, portanto, da coibir práticas
consideradas nocivas aos interêsses individuais, à
economia nacional e ainda evitar prejuízo para o
erário federal, que ficará assim privado do impôsto
de renda sôbre os juros da vultosa importância de
tais depósitos.
O art. 1º vedando aos bancos receber
depósitos em conta corrente, sem atribuir em favor
do depósitante juros nunca inferiores a 2% ao ano,
deveria ser considerado providência repressora com
base no art. 148 da Constituição Federal. Embora
não julgando eficiente a medida proposta para o
efeito repressivo visado, entendemos que medidas
dessa ordem podem enquadrar-se no espírito do art.
148, que deve ser aplicado, tendo-se em vista ainda
que a Constituição entregou à legislação ordinária a
regulamentação do regime dos bancos de depósito,
como matéria de caráter público do âmbito da ordem
econômica (art. 149 da Constituição). Isto implica a
faculdade de subordinar os institutos de crédito a
urna disciplina sob maior incidência do direito público
e de intervenção estatal.
O legislador, no apreciar os motivos para
adotar providências legislativas tendentes a repelir
tôda e qualquer forma e abuso do poder econômico
(art. 148) pode agir com absoluta discrição.
O aspecto de conveniência ou justiça da
medida não está sob o exame da Comissão, salvo
no que interessar ao estado jurídico da questão.
Permito-me, todavia, em rápidas considerações,
assinalar que o privilégio dos Bancos estrangeiros
não deriva principalmente da causa ou causas
apontadas na justificação, relacionadas com as
práticas abusivas atribuidas na justificação aos
referidos bancos.
5. O fim da sucursal do banco estrangeiro é
incentivar a importação de produtos de seu país. E'
claro que à importação corresponde, mais ou menos,
uma exportação. A justificação do projeto realça o
fato incontestável de que essas filiais atingem o seu
objetivo com o formidável auxilio dos depósitos que
recebem de brasileiros e residentes no Brasil.
Na verdade êsses estabelecimentos muito
pouco se dedicam aos descontos de efeitos comerciais
internos. Preferem abrir créditos, no Brasil, a
negociantes e agentes do estrangeiro para que êstes
comprem neste País, e assim lhes vão naturalmente
às mãos muitas letras de exportação; ou,

por outro Iado, manejam as cobranças dos
exportadores estrangeiros.
Tudo isso é, realmente, feito com, o dinheiro de
seus depósitos, com uma garantia quasi absoluta para
as suas transações, eis que se tornam mandatários
dos seus financiados dos quais, em regra, recebem os
documentos de embarque. Para abrir crédito no
estrangeiro ao negociante daqui, dêste exigem
depósito prévio, sem juros, de garantia do crédito
assim aberto no exterior. Muito pouco arriscam.
Os Bancos nacionais trabalham com uma
grande desvantagem: descontam efeitos dos
negociantes residentes no Brasil e relativo ao
comércio interno. Sujeitam-se ao risco constante das
perturbações
mercantis
internas,
do
qual,
ilusòriamente, procuram forrar-se, elevando as taxas
de desconto.
A preferência pois dos depositantes para os
bancos estrangeiros funda-se, em boa parte, no fato
de que transigindo eles sob uma garantia quasi cem
por cento, oferecem aos olhos do público maior
segurança. Na verdade, as falências dessas filiais são
raras. Estas circunstâncias e o fato de serem tais
organizações os primeiros marcos da nossa história
bancária, criaram um sentimento de confiança
tradicional dos bancos estrangeiros.
Por outro lado, dominando as operações
mercantis de caráter internacional para as quais estão
organizados em vários países eles se tornam
naturalmente uma força centrípta importante de
interesses internos e de conveniências da clientela.
De resto o favor público aos grandes bancos de
caráter internacional não é peculiar apenas ao Brasil,
mesmo porque eles vivem também sob o prestígio de
instituições seculares e ainda do próprio prestígio
político dos respectivos países.
Daí resulta que a filial do banco estrangeiro,
com pequeno capital, consegue vultosos depósitos, e
faz transações astronômicas. O Banco nacional,
entretanto, só consegue sobrepor-se aos riscos
mercantis dispondo de grande capital próprio, e nunca
obtem com êste e os depósitos de terceiros, os lucros
obtidos pelos Bancos estrangeiros, instalados nos
grandes entrepostos de exportação e importação, no
Brasil.
Mas, o ponto seríssimo é a influência
que
os
bancos
estrangeiros
exercem
e
sempre
exerceram
sôbre
a
eco-
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nomia nacional através da enorme soma de seus
depósitos. De fato, seco a remessa de um ceitil do
dinheiro de suas matrizes, dominam o câmbio
brasileiro, a despeito de leis restritivas eis que se
acha em suas mãos boa parte do movimento
bancário do nosso comércio internacional de
importação e exportação, mercê do dinheiro dos
depositantes residentes no Brasil.
E o fazem, pràticamente, sem a concorrência
dos bancos nacionais, exceptuando o pequeno papel
do Banco do Brasil, no comércio bancário
internacional, o qual, não raramente, dedica-se a
vender câmbio a essas filiais dos bancos
estrangeiros, que o compram com o dinheiro dos
depositantes brasileiros. No desempenho do papel
que assumem essas filais dos bancos estrangeiros,
estão sempre habilitadas de numerário nacional para
oferecer, quando lhes é possível, melhor preço em
cruzeiros pelas nossas letras de exportação: mais
baixo câmbio para o cruzeiro, com os bilhões de
cruzeiros de seus depositantes... Do nosso conforme
já sugeriu o autorizado economista Dr. João Mário
Rangel, é uma reforma bancária em que a base do
seu sistema se encontre em um banco de caráter
nitidamente internacional que se ocupe do
movimento
de
importação
e
exportação,
senhoreando, tanto quanto possível, o nosso
comércio externo, e nos colocando em pé de
igualdade com os países cujos bancos, para êsse
fim, têm filiais no Brasil.
Tal reforma, assinala ainda o Dr. João Maria
Rangel, trará a adesão dos agentes e comerciantes
brasileiros que se espalhariam, por iniciativa própria,
pelos grandes pontos comerciais e internacionais e
neles receberiam a assistência de um Banco
nacional em proveito da economia do país. Os
nossos exportadores e importadores deixariam de
ser conduzidos pela mão dos outros. Os lucros – os
vultosos lucros bancários do comércio internacional –
ficariam no Brasil, pelo menos em grande parte.
Além disso, dar-se-ia um grande passo para a
solução do crônico problema monetário brasileiro.
Não estamos organizados bancàriamente para
dispensar ou restringir a atividade dos bancos
estrangeiros que recebem depósitos. Sinceramente, não
acredito que a transferência compulsória dos depósitos
sem juros para o Banco do Brasil, à disposição

da Superintendência da Moeda e Crédito, traga
mais vantagens que desvantagens, exceto se o
Banco do Brasil, ja congestionado, pudesse
organizar-se
para
preencher
as
funções
específicas dos bancos estrangeiros, mas, no
sentido nacional-brasileiro.
Por fim, o projeto, na prática, daria ao Banco
do Brasil mais um privilégio, o de receber
depósitos
sem
juros,
à
disposição
da
Superintendência. Qual o benefício de ordem
geral?
Dado que os bancos estrangeiros não
desejem abonar juros a certos depósitos – quota
do sustentáculo das transações internacionais que
êsses bancos conduzem – estaria o Banco do
Brasil em condições orgânicas de substituí-los em
tais transações? Parece que a resposta teria de
ser negativa.
Em conclusão, fatores, em nosso ver, mais
decisivos ou importantes do que os indicados na
fundamentação do projeto, concorrem para a
situação privilegiada em que se encontram os
bancos estrangeiros.
6. O artigo 2º estabelece que os depósitos
sem juros existentes nos bancos nacionais e
estrangeiros, serão compulsòriamente transferidos
para o Banco do Brasil à disposição da
Superintendência da Moeda e do Crédito.
Êsse dispositivo afigura-se-nos de efeito
retroativo, não só em relação aos depositantes,
mas, também, ao banco interessado, vinculados
pelas relações contratuais preexistentes à lei.
Se aceita a constitucionalidade do projeto
pelo Senado, nos dispositivos examinados, seria
necessário que as medidas por êle objetivadas
não afetassem o direito adquirido e os atos
jurídicos perfeitos, ao tempo do início da vigência
dessas medidas (artigo 141 § 3º da Constituição).
7. O artigo 5º atribui à Superintendência da
Moeda e do Crédito competência para multar os
infratores.
A matéria dêsse artigo bem como a
execução da lei no tocante à atuação da mesma
Superintendência, são assuntos que não poderiam
ficar entregues ao regime legal vigente dessa
instituição que, como outras entidades, continuam
a exercer atividades verdadeiramente legislativas,
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quando nem lhes cabe o poder regulamentar de que
estão investidas, por efeito de delegações, hoje
inconstitucionais.
A regulamentação é da competência privativa
do presidente da República (art. 87, I da Const.),
cabendo aos Ministros de Estado expedir instruções
para a boa execução das leis, decretos e
regulamentos (art. 90, II). A faculdade para
expedição de instruções, por não ser privativa, pode
sem dúvida ser outorgada às aludidas entidades,
mas, por sua natureza as instruções, da mesmo
forma que os avisos e circulares, são regras de
direito que se destinam apenas ao melhor
esclarecimento do texto legal, e em certos limites, a
declaração de sua aplicabilidade.
De qualquer forma a graduação da multa e o
processo de sua aplicação escapariam ao âmbito da
regulamentação, que o presidente da República
viesse a fazer.
8. Ainda me permito observar que a
providência objetivada pelo projeto deve, também,
ser examinada em face do sistema bancário atual,
nas suas relações com a política bancária e a política
monetária. Todo êsse sistema se acha concentrado
na Superintendência da Moeda e Crédito – que é
entidade controladora do crédito bancário e do meio
circulante, instituída com faculdade de um Banco
Central, destinado a preparar-lhe a organização.
Uma de suas finalidades principais foi congelar
apreciável parte dos depósitos, imobilizando-os com
o objetivo de disciplinar a expansão de crédito e o
meio circulante. Êsses depósitos à ordem da
Superintendência, os bancos devem excluí-los do
cálculo de sua taxa de reserva, – (reserva ratio –
relação entre o encaixe e o total dos depósitos). Tais
depósitos compulsórios atingiram em 1946 a 906
milhões. Outra função da Superintendência é a de
delimitar as taxas de juros a abonar pelos
estabelecimentos bancários (Decreto-Iei nº 7.293, de
2 de fevereiro de 1945).
A deslocação, para a Superintendência de
Moeda e Crédito, dos depósitos designados no
projeto, importaria em grave modificação do sistema
bancário atual, organizado em função direta de uma
política econômica e monetária – sistema que é
regime de transição para a reforma bancária de que
necessitamos.
Por
estas
considerações,
embora
o
projeto
não
incida
neste
ponto,
em
inconstitucionalidade,
altera
a
legis-

lação bancária em parte importante sem atender ao
sistema em que ela se baseia, sem dúvida
imperfeito, mas cuja remodelação terá de ser feita
com espírito orgânico.
9. Lamento discordar dos eminentes colegas,
o autor do projeto e o Relator, tendo em vista a
inconstitucionalidade que deparo nos artigos 1º e 2º
do projeto, e ainda pelas razões atinentes ao aspecto
legal da proposição, expendidos no item 8.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de
1947. – AttiIio Vivacqua, presidente e relator.
Waldemar Pedrosa. – Filinto Müller. – Lucio Corrêa
pela constitucionalidade do projeto. – Etelvino Lins.
– Ferreira de Souza.
PARECER
Nº 145 – 1948
Da Comissão de Finanças sôbre o projeto nº
13, de 1947.
Relator – Sr. Alvaro Adolpho.
1. Sôbre o projeto de autoria do eminente
Senador Joaquim Pires, de nº 13-1947, regulando os
depósitos bancários sem juros e tomando outras
providências, a douta Comissão de Constituição e
Justiça do Senado proferiu parecer em que conclui
pela inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da
referida proposição.
Tendo em vista o disposto no artigo 134 do
Regimento Interno do Senado, a questão de
inconstitucionalidade suscitada naquele parecer deve
ser submetida a uma discussão preliminar e
prejudicial, em plenário, antes que o projeto possa
ter curso em outras Comissões.
2. Assim, sou de parecer seja cumprido, em
primeiro lugar, aquêle dispositivo regimental.
Sala das Comissões, 5 de fevereiro de 1948. –
Ivo d'Aquino, presidente. – Alvaro Adolpho, relator.
Ismar de Góes. – Santos Neves. – Alfredo Neves. –
José Americo. – Apolonio Sales. – Andrade Ramos.
PARECER
Nº 146, de 1947
Da Comissão -de Constituição de Constituição
e Justiça, sôbre a proposição nº 294, de 1947.
Relator – Sr Arthur Santos
A proposição nº 294, de 1947, autoriza a abertura,
pelo Ministério da Fazenda de um crédito especial de
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Cr$ 656.780,00 para atender às despesas da
Comissão de Reparação de Guerra no ano a se
expirar.
A referida proposição teve origem em
mensagem do Executivo, datada de 20 de feveriro de
1947, dada a insuficiência do crédito atribuído àquêle
órgão pelo artigo 10 do Decreto-lei nº 8.553 de 4 de
janeiro de 1946, estando a discriminação de verba
suficientemente demonstrada na exposição de
motivos de 11 de fevereiro de 1947, do Senhor
Ministro das Relações Exteriores.
A matéria foi objeto de estudo por parte da
Câmara dos Deputados, estando a proposição,
quanto aos aspectos de legalidade e de
constitucionalidade, em condições de merecer a
aprovação do Senado.
Sala das Comissões, em 22 de dezembro de
1947. – Attilio Vivacqua, presidente. – Arthur Santos,
relator. – Waldemar Pedrosa. – Filinto Müller. – Lucio
Corrêa. – Etelvino Lins.
PARECER
Nº 147, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição
nº 294 – 1947
Relator – Sr. Alvaro Adolpho.
Para dar execução ao Decreto-lei nº 4.166 de
11 de março de 1942, que regula as indenizações
devidas por atos de agressão contra o país e a vida e
bens de pessoas físicas ou jurídicas brasileiras,
residentes ou domiciliadas no Brasil, por parte da
Alemanha, do Japão e da Itália, foi criada a Comissão
de Defesa Econômica pelo Decreto-lei nº 4.807 de 7
de outubro de 947, cujos membros nada percebiam
pelos serviços que prestassem no exercício dessas
funções, ficando-lhes assegurados os vencimentos e
demais vantagens dos cargos em que se
encontravam no ato da nomeação (art. 2º parágrafo
1º). Esses serviços eram tidos pelo diploma legal
como relevantes à nação. Depois, o Decreto-lei nº
5.661 de 12 de julho de 1943 extinguiu a Comissão de
Defesa Econômica e transferiu as suas atribuições ao
Banco do Brasil S. A.. como agente especial do
Govêrno Federal. -As despesas com o contrôle,
administração e liquidação dos bens e direitos das
pessoas naturais ou jurídicas dos paises inimigos
residentes ou domiciliados no Brasil passaram a
correr à conta da contribuição semestral de

3 milhões de cruzeiros que o Banco debitaria à
União, com êsse fim. Ficou, então, criada, pelo
Decreto nº 13.101 de 5 de agôsto de 1943, que
aprovou o contrato da União com o mesmo Banco
e a cargo dêste, a Agência Especial de Defesa
Econômica (A. E. D. E.) .
2. Depois, pelo Decreto-lei número 8.553 de
4 de janeiro de 1946 foi criada a Comissão de
Reparação de Guerra, com a composição e
funções ali definidas, sob a presidência do Ministro
do Exterior. O Banco do Brasil S. A., pela mesma
Agência Especial de Defesa Econômica, continuou
com as atribuições que lhe haviam sido
transferidas pelos Decretos-lei n. 4.807 de 7 de
outubro de 1942, 5.661 de 12 de julho de 1943 e
13.101 de 7 de agôsto de 1943, salvo ao limitações
previstas no Decreto-lei número 8.553. Os
membros
componentes
da
Comissão
de
Reparação de Guerra passaram a perceber uma
gratificação de duzentos cruzeiros por sessão, a
que comparecesse, ficando-lhes assegurados, se
militares ou funcionários públicos, os vencimentos
e demais vantagens do seu cargo, posto ou função.
Para as despesas com a instalação e
funcionamento da C. R. G. (Serviços e Encargos)
foi aberto o crédito especial de Cr$.. 250.000,00
referente ao exercício de 1946.
O Sr. Ministro do Esterior, em exposição de
motivos que dirigiu ao Sr. Presidente da República,
de 11 de fevereiro de 1947, observou que a Comissão, nesse exercício, teve de enfrentar grandes
dificuldades, no desempenho de suas funções,
pela ineficiência do crédito que à mesma foi
atribuído. A essa exposição fez acompanhar a
discriminação e mapas das despesas, de pessoal e
material, que entendia necessários à boa execução
do serviço público, num total de Cr$ 707.880,00
para 1947. No orçamento votado para êste último
exercício, não havia sido prevista dotação alguma
com êsse destino, o que justificaria a abertura de
crédito para cobrir as despesas com aquela
Comissão.
3. Na Câmara dos Deputados, o assunto foi
devidamente examinado, notadamente por parte do
ilustre deputado João Cleofas, que entendia
suficiente a dotação para 1946, de Cr$ 250.000,00.
Dai, o projeto daquela casa legislativa nº 691-B
1947, que autoriza o crédito especial para atender
as
despesas
da
Comissão
em
1947.
Sem despresar a exposição fundamentada
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do Sr. Ministro das Relações Exteriores, a Comissão
de Finanças da Câmara, em parecer de 30 de
outubro de 1947, conclui por mandar abrir o crédito
de Cr$ 616.780,00, que corresponde exatamente à
dotação consignada no orçamento geral da União
para o exercício de 1948, com o mesmo objetivo de
atender às despesas da Comissão de Reparação de
Guerra. Ajustando-se ao que foi considerado
necessário para atender às despesas da Comissão
em 1948, a Câmara dos Deputados encontrou a
justa medida de como regularizar despesas que
vinham sendo realizadas fora do orçamento.
4. Tratando-se de despesa não coberta por
dotação orçamentária e que foi autorizada por
disposições legais expressas, para a execução de
serviços públicos da maior relevância, referentes à
reparação dos prejuízos e danos pessoais e
materiais causados ao nosso país e aos brasileiros
sacrificados pela brutalidade da agressão inimiga,
somos de parecer que o projeto da Câmara dos
Deputados, deve ser aprovado. Quanto a emenda do
Senador Alfredo Neves, resolveu a Comissão que
fôsse a mesma destacada para constituir projeto
separado.
Sala das Comissões, em 5 de janeiro de 1948.
– Ismar de Góes, presidente. – AIvaro Adolpho,
relator. – Salgado Filho, vencido diante das
explicações do Sr. Ministro das Relações Exteriores.
– Apolonio Sales. – Durval Cruz. – Santos Neves. –
José Américo.

EMENDA A PROPOSIÇÃO Nº 294, DE 1947
Ao art. 1º:
Redija-se assim:
"Art. 1º – Fica aberto, pelo Ministério da
Fazenda o crédito especial de Cr$ 734.236,50
(setecentos e trinta e quatro mil, duzentos e trinta e
seis cruzeiros e cinquenta centavos) sendo Cr$
656.780,00 (seiscentos e cinquenta e seis mil,
setecentos e oitenta cruzeiros) para atender as
despesas da Comissão de Reparações de Guerra no
decorrer de 1947, e Cr$ 77.456,50 setenta e sete mil,
quatrocentos e cinquenta e seis cruzeiros e
cinquenta
centavos)
para
pagamento
de
gratificações de função aos funcionários da
Secretaria da Comissão de Defesa Econômica, de
acôrdo com a discriminação constante das tabelas
explicativas anexas.
Justificação
A presente proposição providencia o
pagamento de funções gratificadas ao pessoal da
Comissão de Reparações de Guerra. Ocorre que os
funcionários que ocuparam funções gratificadas no
órgão que o antecedeu, a Comissão de Defesa
Econômica, de acôrdo com o art. 34 § 4º, do
respectivo Regimento Interno, aprovado pelo decreto
nº 10.912, de 25-11-1942, não receberam as
gratificações de função.
Tais gratificações foram fixadas pela
Resolução nº 6 da Comissão de Defesa Econômica,
que se acha arquivada na Agência Especial de
Defesa Econômica (Banco do Brasil), e são devidas
aos funcionários mencionados nos seguintes quadro:

Nome – Função gratificada – Gratificação mensal – Tempo de exercício Importância a receber:
Cr$
Lauro Portela, Diretor da Secretaria – Cr$ 2.000,00 – 7 meses e 28 dias....................................... 15.866,59
José Clóvis Pereira da Rosa, Assistente – Cr$ 1.200,00 – 6 meses e 23 dias................................
8.120,00
Sidney Morais e Castro, Assistente – Cr$ 1.200,00 – 6 meses e 23 dias........................................
8.120,00
Flavio Amorim Goulart de Andrade, Assistente – Cr$ 1.200,00 – 2 meses e 4 dias........................
2.560,00
Ernesto Iencarelli, Assistente – Cr$ 1.200,00 – 5 meses e 4 dias...................................................
6.160,00
Carlos de Medeiros Silva, Diretor de Divisão – Cr$ 1.200,00 6 meses e 26 dias............................
8.240,00
Mário da Fonseca Saraiva, Diretor de Divisão – Cr$ 1.200,00 6 meses e 26 dias..........................
8.240,00
Francisco Alberto da Silva Reis, Diretor de Divisão – Cr$ 1.200,00 – 6 meses e 26 dias...............
8.240,00
Manoel Pessoa de Siqueira Campos, Diretor de Divisão – Cr$ 1.200,00 – 4 meses e 24 dias.......
5.760,00
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Franklin Palmeira, Chefe do Serviço de Atas e Publicações Cr$ 600,00 – 6 meses e 26 dias.......
Olavo Fernandes Galvão. Chefe da Portaria – Cr$ 300,00 6 meses e 23 dias...............................

4.150,00
2.030,00
77.455,50

LEGISLAÇÃO CITADA:
Regimento Interno da Comissão de Defesa Econômica aprovado pelo
Decreto nº 10.912, de 25 de novembro de 1942.
Art. 34...
§ 4º Cabe à C. D. E., determinar as funções gratificadas fixando-lhes as respectivas vantagens, que
serão submetidas à aprovação do Presidente da República.
PARECER
Nº 148, de 1948
Da Comissão de Viação e Obras Públicas,
sôbre a proposição nº 249, de 1947. – Relator:
Senador Francisco Gallotti.
O projeto de lei nº 363-47 de autoria do Sr.
Deputado Jurandyr Pires, não representa – assim
nos parece – a real necessidade, e tão pouco
resolveria a "crise de pessoal no tráfego postal do D.
C. T.
Em primeiro lugar, trata-se apenas, de
autorizar o govêrno a estruturar um quadro de
auxiliares do tráfego, podendo, pois, o govêrno
efetuá-lo ou não, como muito bem salientou o Sr.
Deputado Plínio Barreto, relator da Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.
Em segundo lugar, como esclarece o Sr.
Deputado Guilherme Xavier de Almeida relatar da
Comissão de Transportes da Câmara "seria
desejável que o Poder Executivo propusesse a
estruturação geral do quadro do D. C. T."
Da minha parte posso informar que o
Departamento dos Correios e Telégrafos, atendendo
às necessidades prementes com que vem lutando
em matéria de pessoal, para melhor execução de
seus serviços, encaminhou ao Sr Ministro da Viação
e Obras Públicas, com o ofício número 8 656 de 11
de outubro último, o projeto de reestruturação de seu
quadro, organizado pela Comissão de Planejamento,
em cumprimento ao disposto no artigo 29, letra "d"
do Decreto-lei nº 8.308, de 6 de dezembro de 1945.
Nesse trabalho foram cuidadosamente
estudadas
e
previstas
as
exi-

gências dos setores do tráfego postal e telegráfico
(não só, portanto, do tráfego postal, como cogita o
projeto em discussão), bem como o de linhas e
instalações.
As carreiras especializadas em tais encargos,
isto é, de postalista, postalista-auxiliar, telegrafista,
inspetor de linhas e mestre de linhas, foram
ampliadas e escalonadas de modo a estimularem
com o fácil acesso os respectivos servidores.
Com
relação
aos
extranumerários
mensalistas, das séries funcionais de . auxiliar e
praticante de tráfego do D. C. T., que
desempenhavam serviços de caráter permanente,
foram incluídos na Parte Suplementar do Quadro III,
do Ministério da Viação e Obras Públicas, pelo
Decreto-lei nº 8.560, de 4 de janeiro de 1946,
ficando, assim, com tôdas as vantagens e direitos
em geral conferidos aos funcionários públicos civis
da União e tais vantagens foram respeitadas no
trabalho organizado e acima referido e já
encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro da Viação e
Obras Públicas, para o devido exame.
Diante do exposto, julgo desnecessária a
criação do Quadro de Auxiliares de Tráfego Postal,
como consta do projeto em discussão para ser
aguardado o projeto de reestruturaçãe do Quadro
Geral do D. C. T., incluindo nêle, como está
previsto, o demais pessoal (tráfego telegráfico,
inspetor de linha, mestre de linha, postalista-auxiliar
e telegrafista).
E' êste meu parecer.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de
1947. – Henrique de Novaes, presidente. –
Francisco Gallotti, relator. – Ernesto Dornelles. –
Euclydes Vieira. – Ribeiro Gonçalves.
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PARECER
Nº 149, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição
nº 249 de 1947.
– Relator: Sr. José Americo.
Opinamos que a proposição número 249, de
1947, que estrutura, no Departamento dos Correios e
Telégrafos. um quadro permanente de Auxiliares de
Tráfego Postal. vá preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, a fim de que esta se
pronuncie sôbre a constitucionalidade do projeto e do
art. 29. "d" combinado com o art. 30 do Decreto-lei nº
8.308, de 6 de dezembro de 1945, em face do art.
65, nº IV da Constituição.
Sala das Comissões. 5 de Fevereiro de 1948.
– Ismar de Góes, presidente. – José Américo, relator.
Alvaro Adolpho. – Apolonio Sales. – Salgado Filho. –
Santos Neves. – Durval Cruz.
PARECER
Nº 150, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a proposição
nº 244, de 1947
Relato – Sr. Salgado Filho
A proposição em apreço, oriunda da Câmara dos
Senhores Deputados. que regula o tempo de trabalho do
pessoal da guarda-civil: tem coma inovações apenas um
dia de descanso semanal; retribuição do serviço
extraordinário; que cada período de 6 horas de
prorrogação de trabalho será contado como mais um dia
para aposentadoria por invalidez e que as prorrogações
superiores a 18 horas de trabalhe por semana só serão
permíssiveis por grave perturbação da ordem pública,
havendo determinação do diretor geral do
Departamento. Todas as medidas são justas e.
sobretudo, humanas. Entretanto. objeta-se que
importarão em prejuízo do serviço pela deficiência do
número de guardas, que não excede de 2,.050, para
nossa grande área a ser policiada e, acrescentaremos
nós, para uma população de cerca de 3.000 000 de
creaturas, sem contar com os guardas que são
distraídos para outras ocupações, como as burocráticas.
Mas, o motivo apontado serviria para justificar,
plenamente, o aumento do número dos guardas,
evidentemente ridículo, ocasionando o despolicia-

mento completo, absolutamente completo da
cidade, a não ser em duas ou três vias públicas
centrais, isto mesmo para cuidar do descuidado
trânsito de veículos. O que é indispensável é ter
atenção ao policiamento preventivo, mas com um
efetivo de homens capazes para em verdade
realizá-lo, sem a diversificação de espectes de
milícias com escalões, de comando. também
especiais. que se não podem destinar ao serviço
de vigilância ilegível Temos por exemplo, no
Distrito Federal, a guarda civil e a antiga guardanoturna, hoje polícia municipal. com quadros e
comandos diversos sem a unificação necessária
ã eficiência do serviço?
Não indicamos a policia especial e a policia
militar, porque: em verdade, suas finalidades são
diferentes. Não têm por encargo o policiamento
preventivo, e sim mais o repressivo. A primeira
para as explosões momentaneas, para os "push";
é uma policia de choque. A última para os
movimentos de rebeldia, para as situações mais
prolongadas, que exigem a fôrça militarizada.
Enfim, o que se diz contra as medidas
necessárias enfeixadas no projeto, refere-se ao
reduzidíssimo número de guardas, e não ao
serviço. A solução, pois, é elevar-se o efetivo,
como todos sentem, e não sacrificar a saúde dos
infelizes que têm de enfrentar os homens que
pretendem infringir as leis e os bons costumes,
afrontando as intempertes, sem o repouso
indispensável a suportar os encargos, sem vagar
não diremos para distrações, mas para a própria
alimentação. Não é uma fantasia o que dizemos,
mas a dura realidade. Enquanto se esbanja em
alguns
setores,
com
empreendimentos
suntuários, com crusas fictícias, sem utilidade
prática quer-se economisar com o que é
necessário, com o que é imprescindível. donde
não provém preocupações para os poderosos.
A cidade de Tóquio, para uma área menor
do que a do Distrito Federal.para uma
população
de
7.000.000
(sete
milhões)
de
habitantes,
mas
cujas
habitações
não
necessitaram
de
fechaduras
para
as portas,existem 50.000 guardas civis para
um policiamento preventivo perfeito. Não falemos
entre nós, na nossa Capital em policiamento
preventivo, porque é absolutamente inexistente
pela escassez de policiais Agora; dentro
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deste quadro não se queira sacrificar a saúde, a vida
dos seus escassos servidores. Uma piedade cristã
nos obriga a preservar-lhes a existência, já, que é
impossível que preservem as nossas vidas, as
nossas casas a nossa tranqüilidade, a ordem pública
pela falta absoluta de elementos para êsse fim. Peça
o Govêrno a elevação dos quadros de vigilantes, as
verbas necessárias à sua remuneração e as suas
gratificações pelos serviços extraordinários, que o
nosso patriotismo não negará, porque é uma
necessidade para o bem público tão descurado.
Deixe-mos de entoar loas aos abnegados servidores,
que carecem menos de elogios do que de repouso,
de meios de subsistência para que possam viver,
sadiamente.
E' a Comissão de Finanças de parecer que
seja aprovada a proposição como nos veio da
Câmara das Deputados, de conformidade com o que
já opinaram as Comissões de Fôrças Armadas e
Constituição e Justiça do Senado, parque o aumento
de despesa que acarretará é uma conseqüência
necessária da natureza do serviço, e não deve ser
evitada.
Sala das Comissões, em 5 de fevereiro de
1948. lvo d'Aquino, presidente. – Salgado Filho,
relator. – Andrade Ramos, vencido. – Alvaro
Adolpho. – José Americo – Apolônio Sales. – Alfredo
Neves, vencido, na forma do voto em separado junto
ao processo. – Santos Neves. – Ismar de Góes. –
Durval Cruz.
VOTO EM SEPARADO DO SR. ALFREDO NEVES
A proposição da Câmara dos Deputados, nº
244, de 1947, estabelecendo horário de trabalho do
pessoal da guarda civil do Departamento Federal de
Segurança Pública, dispõe.
a) que o mesmo será, no máximo, de 36
horas, por semana, assegurando um dia, em cada
sete, para descanso;
b) que o serviço extraordinário será pago e
não poderá ultrapassar de 18 horas, semanais;
c) que só por grave pertubação da ordem
pública e determinação expressa do diretor geral do
Departamento, poderá ser excedido o Iimite de 18
horas;
d) que cada período de seis heras
de prorrogação será contado como um dia de
serviço para os efeitos da aposentadoria por
invalidez.

Como se verifica deste enunciado, a
proposição da Câmara altera completamente a
legislação que regula, no Departamento Federal de
Segurança Pública, a atividade de uma de suas
seções, qual seja a da guarda civil, com real e
imprevisível aumento de despesas.
Trata-se, não há dúvida, de uma corporação
que se vem impondo a simpatia ou mesmo ã estima
dos cariocas pelos bons serviços que presta no
desempenho da sua difícil e árdua missão de
mantenedora da ordem pública. Vale dizer, que o
saudoso Cardoso de Castro, chefe de polícia que
muito fez em pról do policiamento desta Capital,
inclusive criando a guarda civil, até nossa feliz
iniciativa terá sempre que ser lembrado, porque
realmente a corporação que idealizou jamais
desmereceu, em conjunto, do apreço coletivo. Aliás,
não é comum encontrar-se cidadãos que se
amoldem fàcilmente aos serviços policiais, atividade
para o desempenho da qual se exige espírito de
desprendimento e de sacrifício. Suas condições
tornam a profissão do policial sem paralelo com
qualquer das demais profissões civis: – não pode,
senão, precariamente, ter horário pré-estabelecido e
possuir o cidadão espírito de abnegação porque terá
contacto permanente com o povo, para deté-lo nos
seus excessos, nas suas exacerbações ou na
demasia das suas alegrias, quando o Instinto do
auto-crítica falha ou se deturpa. Dai só se
compreender seja policial quem reuna desde a
saúde fisica até o higidez mental, pelos riscos de sua
missão no meio coletivo. É isto porque a desordem,
os atritos entre indivíduos, as perturbações do
tráfego e mesmo a "grave perturbação da ordem
pública" não tem hora, nem dia previsível e muito
menos espaço de tempo de duração. Daí o apreço
que nos merecem os seus serviços, a admiração que
nos despertam todos aqueles que preferiram os
revezes e as incertezas dessa função, do mais
modesto ao mais elevado dos cargos a qualquer
outra melhor remunerada. Tenho em cada policial o
homem
que
procurou,
sobretudo,
seguir
instintivamente as suas tendências, as inclinações
naturais do seu espírito, um desprendido de bens
materiais.
E' certo que a proposição não cogita também
de aumento de vencimento, mas estabelece
o pagamento de gratificação por hora de
serviço e em uma modalidade que não
aquela estipulada para o demais servidores da
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polícia, criando assim um regime excepcional para
os guardas civis, o que não nos parece equitativo,
Dor isso que, as funções policiais como que se
entrelaçam
nas
suas
múltiplas
atividades,
constituindo uma verdadeira cadeia com ligações de
serviços que não podem sofrer solução de
continuidade. Quem começa, ultima o serviço. A
providência legislativa que favorecer a uma classe de
servidores, terá justamente que beneficiar a quantos
tenham deveres iguais. E a proposição em aprêço
legisla parcialmente, mesmo em se tratando da
corporação mais numerosa, aquela que mais
diretamente lida com o povo. Além disso, possui o
inconveniente da grande maioria das nossas leis
sociais, nas quais o legislador só viu o interêsse de
uma classe, de um determinado grupo de cidadãos,
desprezando imprevidentemente o Interêsse coletivo.
O projeto, por exemplo, não prevê a substituição dos
guardas em folga, providência indispensável porque
não se compreende que se favoreça uns em prejuízo
da coletividade. A guarda civil, como em regra todas
as funções públicas, foi criada para servir ao público
e não para beneficio dos seus servidores, muito
embora
êstes
devam
ser
considerados
humanamente, senão mesma com benevolência e
equidade. De modo que sempre que se conceder
folga obrigatória remunerada, providência que é
atualmente do consenço universal, indispensável se
torna que o legislador providencie desde logo no
modo de preenchimento dos claros respectivos. Se
na indústria, no comércio ou na lavoura a
conseqüência fatal é o encarecimento da utilidade;
na administração pública, quando se tratar de
serviços que não possam sofrer solução de
continuidade, o aumento dos respectivos quadros é
providência paralela, imediata. A proposição
esqueceu-se da coletividade carioca, cuja Imprensa
vive bradando por falta de policiamento, para
beneficiar apenas certos e determinados servidores
do Departamento Federal de Segurança, em prejuizo
da ordem pública.
Todavia, o relator não quis opinar sôbre a
proposição sem ouvir a respeito a repartição sôbre
ela mais interessada, recebendo em resposta os
seguintes esclarecimentos:
"O Decreto nº 6.192, de 30 de agôsto de 1940,
ao estipular o mínimo de 33 horas semanais de
trabalho, ressalva exceções impostas pela natureza
de determinados serviços especiais.
Como excepção da regra estabelecida
no
aludido
decreto,
estão
os
guar-

das civis e os demais funcionários policiais que,
normalmente, trabalham quarenta e duas horas por
semana e que, ainda assim, fica aquém do que se
exige aos que exercem atividades de natureza
industrial ou da lavoura, cujo mínimo é de 44 horas
semanais.
Estabelecido como quer o projeto o descanso
semanal, isto é, a folga de um dia após 6 de
trabalho, faria com que um sétimo do efetivo dos
2.050 guardas, ou seja 293 homens, ficassem fora
do serviço diàriamente.
E' fácil imaginar-se o desfalque que traria ao
policiamento das ruas, se tal medida fôsse adotada,
sabido como é, que os 2.050 policiais já representam
um número deficiente para a grande área da cidade
a ser policiada.
As necessidades atuais já exigem aumento do
efetivo de pessoal em serviço, e qualquer ato que
implique, direta ou indiretamente, na sua redução,o
bom senso condena.
Em situação normal, isto é, desde que não se
verifique a perturbação da ordem pública, o guarda
civil dispõe diàriamente de 18 horas de folga, porque em cada 24 horas, divididas em quatro quartos
de serviço, trabalha ele 6 horas apenas.
Relativamente ao serviço extraordinário não se
pode limitar o tempo de sua duração, tendo em vista
os motivos que os determinam. Via de regra, porém,
não excedem nunca de 6 horas e os funcionários
para eles destacados são depois recompensados em
horas de folga, correspondente ao maior serviço que
prestaram.
Devemos, ainda, considerar que o projeto em
estudo embora faculte a elevação de horas de
serviço extraordinário a juízo do Chefe de Policia,
estabelece, todavia, a condição de grave
perturbação da ordem pública como elemento básico
da extensão do horário. Ora, se assim fôr, o D.F.S.P.
ficará impedido de garantir a ordem pública, por isso
que, antes de ser verificada qualquer grave
ocorrência. não poderá convocar os guardas que
forem necessários. quando. afinal. a grande missão
da policia é de caráter preventivo e, por isso, a
simples ameaça da perturbação da ordem deverá
determinar medidas acauteladoras e por isso mesmo
de caráter eminentemente preventivo.
Relativamente ao pagamento de gratificações
por
serviços
extraordinários,
parece-me
não ser indicada a medida relativamente
aos servidores da guarda civil, tendo-se em vista
que estrie os mesmos, por fôrça de lei, sujeitos
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a tempo de serviço integral devido á natureza de
suas funções.
Séria perigoso, senão mesmo desastroso,
deixar de ser efetuado um policiamento de caráter
extraordinário, por motivo de inexistência de verba
para o pagamente de gratificações, numerário que
também não poderia ser estimado, antecipadamente,
sem o risco de se incidir em excesso ou deficiência.
Inegável, porém, é que os guardas civis não
só pelos percalços da profissão, mas também pelo
tipo de trabalho exaustivo que realizam, merecem do
Poder Público um tratamento especial. Essa
reivindicação, porém, será a da aposentadoria com
todos os vencimentos ao completarem 25 anos de
serviço e que já se encontra consubstanciada no
projeto do novo Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis oa União".
Diante do exposto e pelas razões acima
aduzidas, somos pela rejeição da proposição.
Sala das Comissões, em 28 de janeiro de
1948.– AIfreao Neves.

ções de guerra Itália, ou cumprido, em qualquer
outro teatro de. operações, missões de
patrulhamento de guerra, definidas em Iei
especial, quando fôr transferido peta a reserva
remunerada ou reformado, será previamente
promovido ao pôsto imediato, com os respectivos
vencimentos integrais.
Art. 2º.
Parágrafo único. O,s sargentos que
possuírem curso de comandante de pelotão, seção
ou equivalente, quando transferidos para a reserva
ou reformados, serão graduados no pôsto de
segundo tenente, com os vencimentos integrais
dêste.
O Senado suprimiu o art. 6º da proposição,
pelo que passa a ter êste número o primitivo art.
7º:
art. 6º, nos têrmos da decisão do Senado,
deverá constituir outro projeto.

PARECER

Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O oficial das Fôrças Armadas que
houver servido nas operações de guerra da Itália,
ou cumprido, em qualquer outro teatro de
operações, missões de patrulhamento de guerra,
definidos em lei especial, quando for transferido
para a reserva remunerada ou reformado, será
previamente promovido ao pôsto imediato, com os
respectivos vencimentos integrais.
Art. 2º Das vantagens concedidas no artigo
anterior desde que preencham os requisitos nêle
estabelecidos, gozarão também os sub-tenentes,
suboficiais e sargentos da FEB, da FAB e da
Marinha de Guerra.
Parágrafo
único
Os
sargentos
que
possuírem cursos de comandante de pelotão,
seção ou equivalente quando transferidos para a
reserva ou reformados, serão graduadas no pôsto
de segundo tenente, com os vencimentos integrais
dêste.
Art. 3º Estender-se-ão as vantagens
concedidas, nos artigos precedentes, aos militares
que preencherem as condições estabelecidas num
ou noutro, mas, se na data da publicação da
presente lei. já houverem sido transferido para a
reserve remunerada ou reformados.
Art. 4º Os militares, inclusive os convocados,
que
se
houverem
tornado
fisicamente
incapazes para o serviço, em conseqüência
de ferimentos recebidos, ou de moléstias
adquiridas no teatro de operações da última
guerra,serão promovidos ao pôsto imediato

Nº 151, de 1948
Redação final da Proposição nº 197, de I947.
Relator – Sr. Ribeiro Gonçalves
A Comissão submete ao Senado, com
algumas modificações de forma, a redação final da
sub-emenda e da emenda aprovada pelo Senado
(anexo nº 1).
A parte (anexo nº 2) apresenta a proposição
cem essas modificações substanciais, e com outros
de forma, de que teve a iniciativa.
Houve uma emenda supressiva, -que o
Senado aprovou. A Comissão teve-a em vista,
quando suprimiu da proposição o seu primitivo art. 6.
Comissão de Redação de Leis, em 6 de
fevereiro de 1948 – Clodomir Cardoso, presidente.–
Ribeiro Gonçalves, relator.– Waldemar Pedrosa.
ANEXO Nº 1
PROPOSIÇÃO
Nº 197, DE 1947 DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Redação final da Sub-emenda substitutiva ao
art. 1º e da emenda substitutiva ao parágrafo único
do art. 2º.
Art. 1º O oficial das Forças Armadas
que
houver
servido
nas
opera-

ANEXO Nº 2
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ao que tinham quando foram feridos ou adoeceram, e
reformados com os vencimentos do novo pôsto; na
forma estatuída pelo Decreto-lei n° 8.795, de 1946.
Art. 5° Ao serem aposentados, gosarão das
vantagens estabelecidas pela lei, os funcionários
públicos federais, estaduais ou municipais, bem como
os de entidades autárquicas ou de sociedades de
economia mista, que houverem participado das
referidas operações de guerra.
Art. 6º Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 952, de 1948
Redação final do projeto nº 1 de 1948.

tadoria, estranho à Constituição, mas também a
favorecer os funcionários a que alude, com
vencimentos integrais ainda que tenham menos de 18
anos de serviço.
Das vantagens do projeto, poderão vir a gozar
funcionários nomeados em 1930, antes de instituído o
Govêrno Provisório, e exonerados logo após essa
instituição, efetivos, mas demissíveis ad nutum.
Sala das comissões, em 5 de, fevereiro de
1948. – Clodomir Cardoso, presidente. – Waldemar
Pedrosa. relator. – Ribeiro Gonçalves.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Os funcionários públicos efetivos, os
membros Ministério Público e os serventuários de
Justiça exonerados pelo Govêrno Provisório instituído
em 1930, ou por delegado seu, que não foram
reintegrados nem postos em disponibilidade, ou foram
nomeados para cargos não equivalentes aos que
exerciam, se reunirem os requisitos constantes do
artigo 30 do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição de 1946, serão aposentados com os
proventos dos seus antigos cargos, caso estes ainda
existam ou, no caso contrário, com os proventos de
cargos equivalentes, nos têrmos do art. 2º da lei nº ....
583 de 9 de setembro de 1937.
Parágrafo único. – Se não houver cargo
equivalente, a aposentadoria será concedida com os
vencimentos e vantagens do cargo extinto, mais os
acréscimos feitos posteriormente.
Art. 2º – Serão revistas as aposentadorias já
decretadas, a fim de serem enquadradas nos
dispositivos da presente lei.
Art. 3º – O Govêrno mandará reexaminar as
reclamações sôbre que não houver opinado a
Comissão Revisara de que trata o citado artigo 30 do
Ato das Disposições Transitórias da Constituição, a
fim de aproveitar os reclamantes contra os quais nada
se apurar que justificasse a exoneração.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em
contrário.

Relator – Sr. Waldemar Pedrosa
A Comissão submete, com êste, ao Senado, a
redação final que deu ao projeto nº 1, do corrente ano,
e da iniciativa desta Casa, havendo incluído no art. 1º,
e no lugar próprio as palavras constantes da emenda
aprovada.
Substituiu essas palavras, que são as seguintes:
"ou pelos seus delegados",
por estas:
"ou por delegado seu".
A Comissão pensou em acentuar que a
aposentadoria de que trata o projeto, não poderá ser
concedida senão com os vencimentos relativos ao
tempo de serviço do funcionário.
Teve, então, em vista o que dispõe a
Constituição no art. 191, onde, aliás, não permite a
aposentadoria no caso previsto pelo projeto.
Segundo êsse artigo (parágrafo 2º) os
vencimentos da aposentadoria serão integrais, se o
funcionário contar "30 anos de serviço", e
proporcionais. "se contar tempo menor".
E, quanto aos casos de aposentadoria,
dispõe, in principio, que o funcionário será
aposentado por invalidez ou compulsóriamente aos
PARECER
70 anos de idade, salvo se contar 35 anos de
serviço, porque, neste caso, bastará êste requisito.
Nº 153, de 1948
Verificou, porém, a Comissão, examinando a
Lei nº 583 de 1937, citada no projeto que, levando a
Redação final da proposição nº 285, de 1947.
efeito
o
seu
propósito,
o
modificaria
substancialmente.
Relator: Sr. Ribeiro Gonçalves.
O projeto visa, com efeito, não só a criar um
A Comissão é de parecer que seja aceita a
caso
especial
de
aposen- redação
com
que
foi
apro-
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vada, pelo Senado, a proposição número 285, de 1947,
da Câmara dos Deputados, substituídas as palavras
neste exercício, que nela se lêem pelas seguintes: no
exercício de 1947.
A Comissão fez a modificação devida.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 5 de
fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso, presidente. –
Ribeiro Gonçalves, relator. – Waldemar Pedrosa. –
Cícero de Vasconcelos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de setenta milhões, quatrocentos mil
quinhentos e cinqüenta e oito cruzeiros e sessenta
centavos (Cr$ 70.400.558,60), para pagamento à
concessionária do pôrto de Santos, nos têrmos do
Decreto-lei nº 9.406, de 27 de junho de 1946, a saber:
Cr$
Para entrega complementar, relativa
ao exercício de 1946............................ 3.764.870,20
Para entrega em parcelas mensais,
com base na arrecadação realizada
no exercício de 1947............................ 66.635.688,40
70.400.558,60
Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior
será distribuído à Delegada Fiscal do Tesouro NacionaI,
no Estado de São Paulo.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PARECER
Nº 154, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre a
proposição nº 13 de 1948.
Relator: Sr. Vergniaud Wanderley.
Do primitivo projeto do ilustre Deputado
Euclides
Figueiredo,
concedendo
certas
vantagens,
mediante
determi-

nadas condições, aos coronéis do Exército e capitães de
mar e guerra, quando passassem para a reserva, nasceu
a presente proposição, ora submetida a apreciação desta
Comissão.
No seio das várias comissões técnicas daquela
ilustre casa do Congresso Nacional e em plenário, por
onde o projeto Figueiredo transitou, sofrendo rigorosas
críticas e as mais eruditas objeções, nenhuma voz se
levantou contra a justiça de seus dispositivos e a
necessidade de desaprovação somente quanto a forma,
e que sofreu modificações, originando a atual proposição.
E' que tendo o Decreto-lei número 23.794, de 23
de janeiro de 1934, determinando, et pour cause, que a
concessão da vantagem de 5%, aos coronéis ou capitães
de mar e guerra que prestaram ou prestarem bode
serviços, ficava a juízo do Govêrno, criou uma situação
de precária jurisdicidade para aquêles que desejassem
tal benefício. Se a efetivação dêsse direito dependia da
vontade de um só homem, mesmo de boa fé injustiças
podiam ser praticadas. Além do mais a "intermitente
legislação que se seguiu ao primeiro decreto-lei de
janeiro de 1934, referente a matéria, criando
desigualdade numa mesma classe, estabelecendo
condições para uns e não para outros determinou uma
série de injustas preterições, que absolutamente não se
coadunam com o espírito e a letra da Constituição de 46,
onde o princípio da igualdade de todos perante a lei, foi
erigido em dogma.
Contra a constitucionalidade da presente
proposição, nada temos a alegar: não se trata de
aumento de vencimentos, como pode parecer à primeira
vista, mas tão somente de ordenação legal, para que se
estenda a determinados indivíduos os benefícios em
outra lei já concedidos mas que por mal aplicação ou mal
interpretação lhes foram negados, criando uma situação
de desigualdade.
Entretanto, só para esclarecer, queremos frisar
que a concessão de vantagens não implica em aumento
vencimentos, como afirmou o ilustre autor do substitutivo
aprovado pela Câmara dos Deputados. Sr. Barbosa Lima
Sobrinha.
O Código de Vantagens e Vencimentos dos
Militares em sua simples enunciação já estabeleceu, a
diferença entre os dois vocábulos; e nos artigos.
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2º e 3º diz claramente: vencimentos são para os
efeitos desta lei o soldo é gratificação e considerase sob a nome de vantagens, tudo quanto
perceber o militar em dinheiro ou espécie. Não é
só; em vários outros artigos como o 9º, 10º, 11º,
faz perfeita distinção entre vantagens e
vencimentos.
Vencimento é um direito a que faz jús o
funcionário, pelo seu trabalho ordinário, é uma
decorrência da própria função que exerce;
vantagens são favores que a lei concede como
prêmio; estas podem ser um acessório e como tal
seguirem o principal, que são os vencimentos,
como diz o ilustre autor do substitutivo aprovado,
mas seguir não quer dizer confundir-se; o contrato
de penhor quando acessório da compra e ainda,
não lhe toma a designação.
Se, em geral, a competência para a iniciativa
das leis não é privativa de Presidente da
República, claro é que o parágrafo 2º do art. 67 da
Constituição abriu uma excessão à regra
determinando que, as leis que aumentam
vencimentos, somente por êle, Isto é pelo
Presidente, podem ser iniciadas. Ora, sabemos por
um princípio geral de direito, incorporado ao nosso
Código Civil, que as leis que abrem exceção, só
abrangem os casos que especifica e só
restritamente podem ser interpretadas; assim, não
podemos chegar à conclusão que o artigo 67,
parágrafo 2º da Constituição refere-se a
concessão de vantagens; é portanto a Câmara dos
Deputados, competente para iniciar a lei que virá
conceder tal benefício.
Como
já
dissemos,
estas
ligeiras
considerações, só para argumentar a fizemos, pois
que a proposição visa apenas atender vantagens
já concedidas, limitando-as ao período de vigência
dos decretos que a outorgaram, não se aplicando
por conseguinte aos casos futuros. Lei reparadora
de desigualdades e injustiças, merece, portanto a
nossa aprovação.
Sala das Comissões, em 5 de janeiro de
1948. – Waldemar Pedrosa, presidente em
exercício. Vergniaud Wanderley, relator. – Etelvino
Lins, pela inconstitucionalidade. – Lucio Corrêa. –
Olavo Oliveira. – Ferreira de Souza, vencido por
julgar o projeto inconstitucional no tocante à sua
iniciativa ao Legislativo, sem mensagem do Poder
Executivo, na forma do artigo 67, parágrafo 2º da
Constituição. –Arthur Santos, vencido pela
inconstitucionalidade.

PARECER
Nº 155, de 1948
Da Comissão de Fôrças Armadas, sôbre a
proposição nº 13 de 1948.
Relator: Pinto Aleixo
O presente projeto de lei, oriundo da Câmara
dos Deputados, nada mais objetiva senão reparar
desigualdades
de
tratamento
havidas
em
determinado lapso de tempo quanto à passagem
para a reserva dos coronéis e capitães de mar e
guerra das forças armadas nacionais, no que se
relaciona com os seus vencimentos, que passariam
a ser acrescidos de tantas vêzes 5% sôbre o sôldo
quantas fôssem os anos de serviço que excedessem
de 35.
2. De fato, no período limitado entre 23 de
janeiro de 1934 e 6 de abril de 1944, vários decretos
regulavam aquêle evento, de acôrdo com as
necessidades do Govêrno, resultando daí situações
diferentes para servidores em condições idênticas de
serviço naquilo que diz respeito aos seus
vencimentos de inativos.
A medida foi inicialmente concedida só aos
coronéis combatentes do Exército, que contassem
mais de 35 anos de serviço (23 de janeiro de 34),
ficando sua execução suspensa. em data de 19 de
agôsto de 1938, até o fim do referido ano.
Posteriormente, a 30 de junho de 1939, nova
suspensão, com prazo indeterminado, foi imposta à
concessão da aludida vantagem. No ano seguinte,
precisamente a 6 de setembro de 1940,
restabeleceu-se o favor para o tempo restante
daquele ano civil, ampliando-se aos coronéis dos
serviços do Exército. Seguiu-se, pouco depois,
exatamente a 20 de setembro, a restrição constante
da exigência de pelo menos 2 anos de pôsto.
Ainda por essa ocasião – 27 de setembro de
1940, extendeu-se a vantagem aos capitães de mar
e guerra dos diversos corpos e quadros da Armada,
nas mesmas condições de tempo. Em 26 de
fevereiro e 5 de março de 1943, respectivamente,
restabelecia-se novamente a medida para o Exército
e a Armada, porém limitada ao prazo de 60 dias.
Em 1944, a 6 de abril, era feito o
restabelecimento por idêntico prazo, a coronéis e
capitães de mar e guerra do Exército e da Armada.
Finalmente, a 8 de junho de 1944,
concedeu-se
aos
coronéis
da
Aeroná-
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tica, também pelo prazo de 60 dias, o mesmo
favor.
O Govêrno, na melhor das intenções,
procurou, dêsse modo, premiar os serviços
daqueles que, com desprendimento e abnegação,
estiveram a serviço de suas fôrças armadas nas
guarnições longínquas, nos postos de honra e de
sacrifício, nas missões delicadas, no trato, enfim,
dos problemas de tôda ordem que se antolham
aquêles que, como coronéis ou capitães de mar e
guerra, e, portanto, em um dos mais elevados
postos da hierarquia militar se encontram
investidos dos atributos de "chefe" com árdua e
honrosa incumbência do preparo para a Guerra.
Mas, e é precisamente êsse o objetivo da lei
em estudo, a vantagem foi concedida por jatos,
tratando desigualmente as partes componentes
das Fôrças Armadas no tempo e no espaço.
E' bem verdade que ao govêrno cabia adotála como e quando julgasse conveniente. Não
menos verdade, porém, é que possivelmente, ao
menos nos períodos em que seus benefícios
deixaram de ser concedidos, alguns servidores
tenham sido prejudicados.
Na outra casa do Congresso, o assunto foi
longa e brilhantemente debatido, tendo o projeto
inicial, da autoria do Deputado Euclides
Figueiredo, sofrido modificações na forma para
melhor adaptação à técnica legislativa.
Dos debates havidos, chega-se a conclusão
de que impõem-se ao legislativo a tarefa de
corrigir certas injustiças, que acaso a sorte tenha
cometido no período em que a Nação esteve sob o
regime dos decretos aludidos, para que o art. 141.
§ 1º da Constituição vigente tenha aplicação – que
todos tenham sido de fato, iguais perante a lei.
E' essa a lição que colhemos do estudo das
coisas brasileiras.
O princípio da igualdade de todos perante a
lei é dos que mais radicados se acham na
consciência jurídica nacional e na nossa tradição
constitucional – expressão feliz usada em erudito
voto, quando da discussão do projeto no seio da
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados pelo Sr. Eduardo Duvivier.
Sob tal invocação somos de parecer que o
projeto em causa está em condições de ser
aprovado pelo Senado Federal.
Sala das Comissões, em 6 de fevereiro de
1948. – Pinto Aleixo, presidente e relator. –
Azevedo Ribeiro, – Alfredo Nasser, – Ernesto
Dornelles. – Severiano Nunes.

PARECER
Nº 156, de 1948
1947.

Redação final da proposição número 268, de

Relator: Sen. Cícero de Vasconcelos.
A Comissão de Redação de Leis, tendo
presente a proposição nº 268, de 1947, da Câmara
dos Deputados, é de parecer que seja mantida a
redação com que a mesma foi aprovada.
Sala das Comissões, em 6 de fevereiro de
1948. – Clodomir Cardoso, presidente. – Cícero de
Vasconcelos, relator. – Ribeiro Gonçalves. –
Waldemarar Pedrosa.
É lido e vai a imprimir o seguinte:
PROJETO
Nº 9, de 1948
(Da Comissão Mista de Leis Complementares)
Estabelece normas para a concessão de
assistência judiciária aos necessitados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O poder público federal e estadual
concederá assistência judiciária aos necessitados
nos têrmos da presente lei.
Art. 2º – Gozarão dos benefícios desta lei os
nacionais ou estrangeiros residentes no país, que
ilegível 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 prejuizo
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
juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários
da Justiça;
III – das despesas com as publicações
indispensáveis no jornal encarregado da divulgação
dos atos oficiais;
IV – das indenizações devidas às
testemunhas que, quando empregadas, receberão
do
empregador
salário
inte-
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fral, 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 juíz
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 intruída 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 êle mantido, caberá a
indicação à Ordem dos Advogados, por suas seções
estaduais, ou sub-seções municipais.
§ 3º – Nos municípios em que não existirem
sub-seções da Ordem dos Advogados do Brasil, o
próprio juiz fará a nomeação do advogado que
patrocinará a causa do necessitado.
§ 4º – Será preferido 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 pleno 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,
"ex-offício",
decretar
a
revogação
dos
benefícios.
Art. 9º – Os benefícios da assistência
judiciária compreendem todos os atos do
processo até decisão final do letígio, em tôdas
as instâncias.
Art. 10º – São individuais, e concedidas
em cada caso ocorrente os benefícios de
assistência judiciária que se não transmitem ao
cessionário de direito e se extinguem pela morte
do beneficiário, podendo entretanto, ser
concedidos aos herdeiros que continuarem a
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 sêlos
judiciários serão pagos pelo vencido, quando o
beneficiário da assistência for vencedor na
causa.
Parágrafo único – Os honorários do
advogado serão arbitrados pelo juiz, até o
máximo de 26% sôbre o líquido apurado na
execução da sentença.
Art. 12 – A parte beneficiada pela isenção
do pagamento das custas ficará obrigada a
pagá-Ias, 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 direito 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 causas 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.
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Art. 15 – São motivos para a recusa do
mandato
pelo
advogado
designado
ou
nomeado:
1º – Estar impedido de exercer a advocacia;
2º – Ser procurador constituído 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
interêsses 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 sôbre a contenda.
Parágrafo único – A recusa será solicitada
ao
juiz
que
de
plano
a
concederá,
temporária
ou
definitivamente,
ou
a
denegará.
Art. 16 – Se o advogado, ao comparecer em
juízo, não exibir o instrumento do mandato
outorgado pelo assistido, o juiz determinará que
se exare na ata da audiência os têrmos da
referida outorga.
Art. 17 – Caberá recurso de agravo do
instrumento
das
decisões
proferidas
em
conseqüência
de
aplicação
desta
lei,
salvo quando a decisão fôr 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
necessitado
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.
Sala das Sessões, em 23 de janeiro de
1948. – Ferreira de Souza, presidente. –
Leite Neto, relator. – Attilio Vivacgua. – Bertho
Condé, – Freitas de Castro. – Arthur Santos –
Santos
Neves.
–
Filinto
Müller
–
Waldemar Pedrosa. – Euclydes Vieira. –
Bastos Tavares. – Aldo Sampaio. – Plinio Barreto.
– João Mangabeira. – Gustavo Capanema –
Gurgel do Amaral – Lameira Bittencourt. –
Agamemnon
Magalhães.
–
Benedito
Valadares.

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Cícero de Vasconcelos.
Hamilton Nogueira.
Camilo Mércio.
Etelvino Lins.
Ivo d'Aquino.
Alvaro Adolpho.
Durval Cruz.
Walter Franco.
Vespasiano Martins. (9).
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores:
Augusto Meira.
José Neiva.
Georgino Avelino.
Novaes Filho.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pereira Pinto.
Sá Tinoco.
Mello Vianna.
Levindo Coelho.
Marcondes Filho.
Roberto Simonsen.
Pedro Ludovico.
Filinto Müller.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho. (18).
O SR. ALFREDO NEVES (pela ordem): – Sr. Sr.
Presidente, solicito a V. Ex.ª a fineza de consultar o
Senado sôbre se concede dispensa de impressão do
parecer, para que seja discutida e votada, ainda na
sessão de hoje, a redação final das emendas do Senado
à proposição nº 197, de 1947, que atribuiu vantagens
aos militares que participaram de operações de guerra.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador Alfredo
Neves requer ao Senado dispensa de publicação do
parecer para que a redação final das emendas ao
projeto nº 197, de 1947, seja discutida e votada
imediatamente.
Os srs. senadores que a concedem queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está concedida.
Em obediência ao voto do plenário, submeto à
discussão o parecer nº 151, que oferece redação
final às emendas do Senado à proposição da
Câmara das Deputados nº 197 de 1947.
O parecer foi lido no expediente.
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Em discussão. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra dou-a por
encerrada.
Os senhores que aprovam o parecer nº 151,
de 1948, queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Aprovado.
A proposição nº 197 volta à outra Casa do
Congresso.
O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr.
Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte o plenário sôbre
se concede dispensa da publicação dos pareceres da
Comissão de Redação de Leis, em relação ao projeto
nº 1, de 1948, que dispõe sôbre a aposentadoria dos
membros do Ministério Público, e à proposição nº 235,
de 1947, que autoriza a abertura de crédito especial
para o Ministério da Viação.
Meu requerimento tem por fim a discussão e
votação imediata dêsses pareceres.
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador Ivo
d'Aquino requer dispensa de publicação dos pareceres
que oferecem as redações finais da proposição nº 285,
de 1947, e do projeto nº 1, de 1948.
Os srs. senadores que a concedem queiram
conservar-se sentados.
(Pausa).
Em discussão o parecer nº 152, lido no
expediente, dando redação final ao projeto nº 1, de
1948. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra declaro-a
encerrada.
Os srs. senadores que aprovam o parecer,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O projeto nº 1, de 1948, vai ser remetido à
Câmara dos Deputados.
Em discussão o parecer nº 153, também lido
no expediente, oferecendo redação final à
proposição nº 285, de 1947. (Pausa).
Nenhum sr. senador desejando usar da
palavra, dou-a por encerrada.
Em votação o parecer nº 153, de 1948.
Os srs. senadores que o aprovam queiram
conservar-se como se acham. (Pausa).
Está aprovado.
A proposição nº 285, de 1947, vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE: – Não há oradores
inscritos.
O SR. BERNARDES FILHO: – Sr.
Presidente,
quando
discutimos
aqui
o

projeto de moratória aos pecuaristas tive ensejo de
declarar quão grande era a responsabilidade do
Banco do Brasil pela inflação do crédito naqueIa
ocasião e ainda pela incrível facilidade concedida
aos criadores que foram convidados, mesmo, a
solicitar o financiamento o qual no momento
convinha aos interêsses dos bancos com suas
caixas altas.
Não quero repitir, agora, Sr. Presidente os
argumentos aduzidos naquela ocasião para detalhar
a responsabilidade do Banco do Brasil na crise
pecuária.
Agora, entretanto, que o projeto foi
aprovado, sancionado e está em vigor, recebi de
Minas Gerais, uma carta, realmente muito bem
feita, e para a qual venho pedir a atenção do
Senado e também da própria direção do Banco
do Brasil.
Por essa carta verifica-se que a orientação do
Banco do Brasil a êsse respeito, pouco ou nada
mudou. É possível, aliás, que nem o Presidente
daquele estabelecimento bancário, o ilustre Dr.
Guilherme da Silveira, nem o Diretor da Carteira
Agrícola e Industrial, o Sr. Gudesteu Pires não
conheçam
os
pormenores
descritos
neste
documento.
A verdade é que urge levar ao Banco do Brasil
o conhecimento dos seus têrmos para que os seus
responsáveis sejam mais humanos na maneira de
tratar os pecuaristas.
Eis a carta:
"Manga 26 de Janeiro de 1948. Exmo. Sr. Dr.
Arthur Bernardes Filho.
Senado Federal – Rio de Janeiro.
Venho a presença de V. Ex.ª tratar de um
assunto de interêsse dos criadores, financiados pela
C. C. A. I. do Banco do Brasil, assunto êsse que
espero seja observado com tôda atenção pelo ilustre
e prestimoso amigo.
O Banco do Brasil, alem de ter feito os
pequenos financiamentos aqui na zona (É uma
carta do Norte de Minas) na base de 60% do
preço vil atribuído pelos seus avaliadores, exigiu
conforme
regulamento,
que
o
financiado
efetuasse aquisições de valor, nada ficando para
serviços de custeio da fazenda e outras
despesas.
O
valor
do
imóvel
ficou,
também,
vinculado
ao
penhor,
au-
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mentando assim, as garantias para o Banco a mais
de 300%. Não satisfeito, vem o banco, fazendo a
averbação das crias, para refôrço da garantia dada,
tirando ao fazendeiro o direito de vendê-las a não ser
que a importância da venda seja imediatamente
recolhida ao Banco"
Não contesto, Sr. Presidente, êsse direito do
Banco do Brasil mas peço a atenção do Sanado para
o que se segue:
"Quais recursos ficam agora ao criador para
garantia do custeio da própria criação? Como tratar
dos pastos, comprar sal para o gado, pagar
vaqueiros e atender a mil outras despesas exigidas
numa propriedade pastoril?
Quais recursos assim deixou o Banco para o
fazendeiro sustentar a sua família, vestindo-a e
alimentando-a?
Acredito que quanto à nossa zona as
exigências do Banco são por demais descabidas,
levando em conta que os financiamentos aqui são
tão relativamente pequenos, de Cr$ 100.000,00
abaixo e ainda que os criadores menores quando
arrochados pelo Banco com flagrante violação da lei
vendem o que tem ilegível o prejuízo, pagando o
seu poderoso credor até o último centavo,
rigorosamente.
Esperando que a presente mereça a atenção
de V. Ex.ª subscrevo-me como
Amigo e correligionário. – José Diamantino
Benevides".
O SR. ALFREDO NASSER: – Permita V. Ex.ª
um aparte?
O SR. BERNARDES FILHO: – Com todo o
prazer.
O SR. ALFREDO NASSER: – Pode Vossa
Excelência incluir no apêlo que lhe foi feito, todos os
pecuaristas de Estado de Goiás. Na realidade, não
há depósito de garantia que tenha bastado ou baste
ao Banco do Brasil. Os criadores ficam
impossibilitados – é esta a expressão –
absolutamente impossibilitados não só de atender às
despesas mínimas de custeio da fazenda como até
da própria família.
O SR. BERNARDES FILHO: – Diz muito bem
o meu nobre colega. Agradeço o aparte de S. Ex.ª,
que reforça minhas considerações.

Sr. Presidente, espero que nesta carta,
embora partida de um amigo do norte de Minas, seja
interpretada como traduzindo a situação aflitiva em
que se encontram todos os pecuaristas. Da sua
leitura se depreende que quem possue uma
propriedade pastoril e deve financiamento do Banco
do Brasil está com todo o seu gado, inclusive as
crias, apenhados. É fora de dúvida que quem vive
apenas do rendimento de sua propriedade pastoril só
dela pode valer-se. A sua fonte de receita provém da
venda da criação e é, entretanto, entregue ao Banco
do Brasil; as crias só podem ser vendidas desde que
o ilegível seja creditado ao devedor em conta
naquele Banco.
Nestas condições, é fora de dúvida que o
devedor está condenado a não ter siquer com que se
alimentar e vestir.
Faço, portanto, um apêlo ao Banco do Brasil no
sentido de que atente bem para esta circunstância.
Sobretudo, para o caso das ilegível. apenhadas,
permitindo que o criador possa dispor livremente duma
parte, pois só assim lhe será possível atender às suas
necessidades e também à manutenção da sua família,
senão mesmo ao sustento do próprio gado apenhado
ao Banco do Brasil.
É o que espero do alto espírito de
compreensão dos dirigentes do Banco. (Muito bem;
muito bem).
O SR. PINTO ALEIXO (pela ordem): – Sr.
Presidente, a presente convocação extraordinária do
Congresso está a terminar. Muito poucas sessões
ainda teremos. Assim, pediria a V. Ex.ª, uma vez que
a Comissão de Fôrças Armadas ofereceu parecer
sôbre a proposição número 13, de 1948, que
consultasse ao Senado sôbre se consente na
dispensa dos interstícios regimentais e da publicação
do parecer respectivo para que a mesma possa
figurar na ordem do dia da próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador Pinto
Aleixo requer dispensa do interstício regimental e da
publicação do parecer sôbre a proposição nº 13, de 1948
a fim de que seja a mesma incluída na ordem do dia da
próxima sessão, a ser realizada no dia 12 do corrente.
Os srs. senadores que aprovam o requerimento,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
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O SR. ARTHUR SANTOS (*): – Sr.
Presidente, com a sua reconhecida autoridade em
assuntos econômicos, notadamente no que se refere
a problema de transportes ferroviários, o Sr. Geraldo
Rocha, publicou, ontem, no jornal "O Mundo", artigo
sôbre a Viação Paraná-Santa Catarina, merecedor
de comentários favoráveis, principalmente da
representação do meu Estado.
Sustentou o Sr. Geraldo Rocha que os
govêrnos do Paraná e de Santa Catarina, lutando
como se acham com o estrangulamento da produção
econômica dos seus Estados, pleiteam o
arrendamento daquela rêde de Viação, para que a
direção dessa ferrovia, nos trechos respectivos, lhes
seja entregue, a exemplo dos precedentes de Minas
Gerais e do Rio Grande do Sul.
Afirma o articulista que a pretenção dos
Estados sulinos carece de apôio, mas está sofrendo
oposição do Ministro da Viação.
Não me considero autorizado, Sr. Presidente,
a avançar qualquer declaração nesse sentido; mas
posso afirmar a V. Ex.ª e ao Senado que a aspiração
dos Estados do Paraná e Santa Cantarina tem tôda
procedência. Aquela Rêde de Viação representa
verdadeiro Estado dentro daqueles Estados. E não é
possível que a administração dessa ferrovia deixe de
ser entrosada com a dos Estados em que se acha
organizada. Procura a Rede, com o regime de
autarquia, por assim dizer, transportar apenas as
mercadorias que lhe proporcionam maior lucro. No
entanto, êsse modo de proceder, muitas vezes
transforma-se em oposição à política econômica
regional, que tem, no escoamento das safras, o
elemento ponderante de incentivo à agricultura.
Pretendo, Sr. Presidente, oferecer à
consideração do Senado projeto no sentido de
autorizar o Poder Executivo a entregar por meio de
arrendamento, aos Estados do Paraná e Santa
Catarina, a administração dos respectivos trechos
dessa Rêde de Viação.
Não podia perder, entretanto, a oportunidade
de tecer comentários e reparos sôbre o artigo do
Sr. Geraldo Rocha, que focalizou com alto
objetivo e muita eloqüência êsse proble__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

ma de vital importância para os Estados sulinos.
A imprensa do País, bem como seus
representantes no Senado e na Câmara dos
Deputados, têm demonstrado a situação angustiosa
de algumas regiões mais ricas da federação
brasileira que, de ano para ano, vêm o esfôrço das
suas
populações
laboriosas
manietado
completamente pela deficiência, pelo descalabro da
administração dessa ferrovia. Como já disse, trata-se
de uma autarquia que, muitas vezes, encara o
problema de transporte sob o prisma completamente
diverso daquele que interessa ao Govêrno dos
Estados e, direta ou indiretamente, ao da própria
Nação.
Termina o Sr. Geraldo Rocha declarando que
a única razão oposta a êsse arrendamento – razão
que diz partir do Ministério da Viação – é a de que
cabe ao Govêrno Federal reparar as linhas e dar o
exato ilegível de uma ferrovia que tem, sem dúvida
nenhuma, certo sentido de defesa nacional. Não
procede, porém, o argumento. É óbvio que qualquer
obra ou modificação do traçado só poderia ser
ilegível mediante aprovação dos órgãos técnicos do
Ministério da Viação. E não procede, ainda e
principalmente porque o que se almeja, o que se
pretende, é o regime que a ilegível mantém com
relação aos Estados de Minas Gerais e Rio Grande
do Sul. Não pode, portanto, a pretensão encontrar
maiores objeções de ordem ilegível por parte do
Ministério da Viação.
Sr. Presidente, pretendo apresentar projeto
a respeito, logo no início da próxima legislatura.
Não quis entretanto, perder a oportunidade de
trazer ao conhecimento de V. Ex.ª e do Senado o
artigo do Sr. Geraldo Rocha, que focaliza, com
grande precisão o problema sem dúvida
alguma, vital para os Estados do Paraná e Santa
Catarina e – por que não dizê-lo? – da própria
Nação brasileira. (Muito bem: muito bem.
Palmas).
O SR. HAMILTON NOGUEIRA (*): – Sr.
Presidente os jornais de ontem publicaram
telegrama em que o Governador do Rio Grande
do Norte comunica ilegível já denunciada
"rebelião feminina" – nascida de mexericos de
senhoras e que teria sido orientada pelo nobre
Deputado José Augusto.

– 320 –
Êsse despacho não pode ser levado a sério.
Não fariamos a José Augusto a injúria de admitir
chefiasse movimento revolucionário, sendo, como é
membro da União Democrática Nacional, Partido que
repele tôda violência e apenas apela para o voto, a
única arma democrática.
Seria mesmo uma afronta à inteligência dêsse
nosso ilustre correligionário e amigo pensar-se
sequer na hipótese de que fôsse o dirigente de uma
revolução quando, na capital do Rio Grande do
Norte, às fôrças federais são dez vezes mais
numerosas que às da polícia.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sòmente dez
vezes mais numerosas? V. Ex.ª pode acrescentar
que são muito mais bem armadas e municiadas,
dispondo até de aviões.
O
SR.
HAMILTON
NOGUEIRA:
–
Perfeitamente.
Como homenagem ao eminente parlamentar
norte-riograndense, vimos lançar, não o nosso
protesto – porque o povo carioca, com o seu bom
humor, já ridicularizou a "rebelião", infelizmente
levada a sério por altas personalidades da
administração – mas, simplesmente, deixar firmado
que a União Democrática Nacional estará sempre do
lado da ordem legal...,
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito bem!
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – ... e jamais
apoiará qualquer movimento revolucionário! Seremos
os primeiros a combatê-los, venha até de
companheiros nossos que não queiram seguir as
diretrizes do nosso Partido. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do
expediente. (Pausa).
Mais nenhum sr. senador desejando usar da
palavra, passa-se à
ORDEM DO DIA

dem do dia a discussão única do projeto de
resolução nº 1, de 1948, que aprova o Tratado
InterAmericano de Assistência Recíproca para
Manutenção da Paz e segurança do Continente, com
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça
e de Relações Exteriores.
Observo, entretanto, que os referidos
pareceres não foram distribuídos em avulso.
O SR. PRESIDENTE: – A Secretaria acaba de
informar à Mesa não haverem chegado ainda os
avulsos com êsses pareceres, que foram lidos na
sessão de ontem. A matéria entrou na ordem do dia
de hoje em virtude de requerimento de dispensa de
interstício.
Nestas condições, vou consultar o plenário se
permite seja votado a projeto retirado da ordem do
dia, para ser incluído na da sessão seguinte quando
os pareceres já estarão distribuídos.
Os srs. senadores que concordam com esta
medida, queiram conservar-se sentados. (Pausa).
A Mesa providenciará no sentido de ser feita a
distribuição dos avulsos.
Discussão única da proposição nº 3, de
1948, que autoriza o aumento do capital da
Companhia Vale do Rio Doce S. A. e da outras
providências.
O SR. PRESIDENTE: – A Comissão de
Constituição e Justiça, emitindo parecer sôbre a
proposição número 3, apresentou a seguinte
emenda:
"Ao art. 4º, in fine:
... pelo prazo de dezoito anos.
O art. 4º, reza:
"É ainda o Ministro de Estado dos Negócios
da Fazenda autorizado a dar garantia do Tesouro
Nacional ao empréstimo de sete milhões e
quinhentos mil dólares, a juros de 3,1/2% ao ano,
a ser contraído pela Companhia Vale do Rio Doce
S. A.
A emenda tem parecer contrário da Comissão
de Finanças.
O SR. SANTOS NEVES (*): – Sr. Presidente,
o projeto de Iei nº 1.053 de 1947, cuja discussão V.
Ex.ª,
acaba
de
anunciar,
reveste-se,
incontestàvelmente, de singular relevância para os
próprios destínos da vasta re-

Discussão única do projeto de Resolução do
Congresso Nacional nº 1 de 1948 que aprova o
Tratado Interamericano de Assistência Recíproca
para a Manutenção da Paz e da Segurança do
Continente. (Com pareceres ns. 140 e 141 das
Comissões de Constituição e Justiça e de Relações
Exteriores, favoráveis).
O SR. ARTHUR SANTOS (pela ordem): –
Sr.
Presidente,
como
Vossa
Excelência __________________
anunciou,
consta
da
or- (*) Não foi revisto pelo orador.
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gião econômica situada nos Estados de Minas
Gerais e Espírito Santo. Importa êle na
complementação de grandiosa obra, que tem por
objetivo concretizar a prosperidade e o fastígio do
opulento e magestoso Vale do Rio Doce.
Compreende-se, por isso, Sr. Presidente, o
Interêsse com que as bancadas dêsses dois
Estados, nesta Casa do Parlamento e na Câmara
dos Deputados, acompanham de perto o projeto e
agora se empenha pela sua aprovação final.
Ao projeto, decorrente de mensagem do
Exmo. Sr. Presidente da República, antecederam
meticulosos estudos procedidos pelas comissões
técnicas do Ministério da Fazenda e por uma
comissão especial, mandada organizar pelo Chefe
do Poder Executivo, constituída pelos Ministros da
Agricultura e da Viação, Chefe do Estado Maior do
Exército e membros de Conselho de Segurança
Nacional, com o fim especial de dar parecer sôbre
a exposição de motivos do Sr. Ministro da
Fazenda.
Esta Comissão concluiu favoràvelmente ao
projeto, que foi encaminhado à Câmara dos
Deputados. Ali transitou por tôdas as comissões
técnicas, o mesmo acontecendo no Senado. Quase
todos os dispositivos mereceram opinião favorável
dos membros de Parlamento.
Compondo-se o projeto de seis artigos, sôbre
cinco não houve divergência sensível.
Os artigos 1°, 2º, e 3º, são os seguintes:
"Art. 1° É a Companhia Vale do Rio Doce S.
A., autorizada a elevar para seiscentos e cinqüenta
milhões de cruzeiros (Cr$ ....650.000.000,00), o
capital de trezentos milhões de cruzeiros (Cr$
300.000.000;00), estabelecido no parágrafo primeiro
do artigo 6° do Decreto-lei n° 4.352, de 1 de junho de
1944.
Parágrafo único. A importância de trezentos e
cinqüenta
milhões
de
cruzeiros
(Cr$
350.000.000,00), correspondente ao aumento de
capital de que trata êste artigo, será dividida em
ações ordinária nominativas, do valor de mil
cruzeiros (Cr$ 1.000,00), cada uma.
Art. 2° É o Ministro de Estado dos Negócios
da Fazenda autorizado a subscrever, pelo Tesouro

Nacional, a totalidade das ações ordinárias relativas
ao aumento de capital de que trata o artigo anterior.
Art. 3° É o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de
trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros (Cr$
........35.000.000.00) destinado a atender às despesas
decorrentes da subscrição mencionada que se fará
em trinta (30) parcelas mensais, a saber: uma (1) de
sessenta e três milhões de cruzeiros (Cr$
63.000.000,00), nove ( 9 ) d e treze milhões de
cruzeiros (Cr$ ......13.000.000,00) dez (10) de nove
milhões de cruzeiros (Cr$ ......9.000.000,00) e dez
( 1 0 ) d e oito milhões de cruzeiros (Cr$
......8.000.000,00)".
Sôbre êstes artigos, conforme expus, não
houve divergência alguma porque se trata apenas de
aumentar o capital da Companhia Vale do Rio Doce
S. A.
Evidente, essa Companhia organizada em
1942, com o capital de que dispunha, não poderia
fazer face às despesas vultosas de seu programa.
Basta dizer que, no mesmo, se incluía a construção e
reconstrução de um trecho de estrada de ferro, que
ligaria o pôrto de Vitória às minas de Itabira. Seriam
600 quilômetros de linhas ferroviárias que,
evidentemente, pelos cálculos técnicos, não
poderiam ficar por menos de 1 milhão de cruzeiros o
quilômetro ou sejam, só ai, 600 milhões de cruzeiros.
Além disso, fazia-se mister aparelhar a
exploração da mina do Pico do Caué, e, também
como aparelhamento técnico e mecânico, construir
para abrigar cêrca de 50 mil toneladas, bem como
dragar o porto para que pudesse ser visitado por
navios de maior porte, tudo isto apenas com 200
milhões de cruzeiros.
Dessa
decorrência,
e
também
em
conseqüência do chamado Acôrdo de Washington,
firmado pelos Governos do Brasil, da Grã Bretanha
e dos Estados Unidos da América do Norte, o
Export Bank emprestou à Companhia Vale do
Rio Doce, de inicio, perto de 4 milhões de dólares.
Foi êsse o financiamento inicial das obras. Trata-se
de uma companhia já possuidora de patrimônio
superior a um bilhão de cruzeiros e que ainda
está com o seu capital reduzido a 300 mi-
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Ihões, o que é, evidentemente, insignificante,
justificando-se, portanto, seu aumento para 650
milhões.
Em tôda a marcha do processo, nas várias
comissões técnicas por onde passou o projeto,
houve apenas uma restrição, oferecida ao artigo 4°,
assim redigido:
"É ainda o Ministro de Estado dos Negócios da
Fazenda autorizado a dar garantia do Tesouro
Nacional ao empréstimo de 7 milhões e 500 mil
dólares, a juros de 3 1/2% ao ano, a ser contraído
pela Companhia Vale do Rio Doce, S. A., no Export
and Import Bank of Washington".
Entendeu a douta Comissão de Constituição e
Justiça desta Casa em face do brilhante parecer
oferecido pelo nosso nobre colega Senador Olavo
Oliveira, que se ilegível necessário concluir nesse
dispositivo o prazo combinado do empréstimo.
Ora, como disse, trata-se de assunto que já
vem sendo estudado há longos meses. Consiste no
empréstimo já entabolado entre o Ministério da
Fazenda e os banqueiros americanos. Na exposição
de motivos do ex-Ministro interino da Fazenda, Dr.
José Vieira Machado, consta o prazo de 18 anos, pelo
qual os banqueiros americanos se comprometeram a
fornecer a importância em dólares.
Assim embora, a nosso ver, seja razoável a
emenda da ilustre Comissão de Constituição e Justiça,
ela não é, entretanto, indispensável e se fôr aceita pelo
Plenário, o projeto terá de ser devolvido à Câmara dos
Deputados, impossibilitando, portanto, sua aprovação e
promulgação ainda neste período legislativo.
Sr. Presidente quem, como nós, do Espírito
Santo, no momento mais agudo do conflito
internacional, pôde verificar aquêle espetáculo
emocionante, dos navios da marinha britânica
procurarem o pôrto de Vitória, depois de
atravessarem milhas e milhas de oceano, vencendo a
vigilância dos corsários inimigos para buscarem, alí,
alguns milhares de toneladas de minério de ferro
para abastecer as usinas fumegantes de sua
indústria béIica trazendo ainda, no costado, as
cicatrizes da agressão nazista; quem, como nós,
presenciou êsse espetáculo, há de dar valor ao
tempo e saber perfeitamente que não devemos
atrazar, ainda mais, a complementação da obra que
se impõe para o progresso do Brasil.

bem.

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito

O SR. SANTOS NEVES: – Sr. Presidente,
desfrutamos, felizmente, nesta hora, momentos de
paz, mas, não há negar que vivemos também
momentos de apreensões e de angústia, pois a paz
que ai está é armada e se esconde atrás do podério
infernal da bomba atômica.
Podemos dizer, portanto, que estamos vivendo
um período de ante-guerra.
Dai o apêlo que venho fazer aos nobres
colegas, em nome do Espírito Santo e com o
pensamento no Brasil, no sentido de ser aprovado,
sem alteração, o projeto de lei n° 1.050,
rejeitando-se, em conseqüência, a emenda
apresentada pela nobre Comissão . de Constituição
e Justiça, que, como disse é razoável, mas não
indispensável.
O Rio Doce, Sr. Presidente, constitui para nós,
no
Espírito
Santo,
motivo
de
constante
embevecimento e admiração; mas êle é, também na
geografia econômica do Brasil, verdadeiro símbolo,
porque a Providência ciosamente escondeu no
coração de Minas os depósitos inesgotáveis daquele
tesouro, que é o Pico do Cauê, e traçou, também, o
Rio Doce, como a indicar aos brasileiros o caminho
do mar e da exportação.
E foi justamente para realizar êsse imperativo
dos verdadeiros desígnos da Providência que se
fundou a Companhia do Rio Doce, cuja obra precisa
ser terminada.
Deixo, aqui, portanto, Sr. Presidente, o apêlo
do Estado do Espírito Santo, no sentido de que não
se criem embaraços à complementação dessa obra.
Terá, assim, o Senado Federal cumprido
exemplarmente o seu dever e concorrido
grandemente para a complementação da obra que
constitui risonha e palpitante realidade, êsse sonho
de várias gerações e o coroamento de um ideal que
foi a preocupação máxima do grande brasileiro, o
inesquecível engenheiro Pedro Nolasco, ilegível
engenharia ferroviária nacional e pioneiro intrépido e
pertinaz da recuperação econômica do opulento e
magestoso vale do Rio Doce.
E mais, ainda, Sr. Presidente; rejeitando
a emenda e aprovando o projeto, ficaremos
com
a
nossa
cons-
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ciência tranquila, porque, dessa forma estaremos
concorrendo para honrar os compromissos
internacionais, livremente assumidos pelo Brasil, e
contribuiremos, certamente, para estruturar o poderio
crescente e a constante prosperidade econômica da
nossa Pátria. (Muito bem; muito bem. Palmas).
O SR. OLAVO OLIVEIRA (*): – Sr.
Presidente, o Estado do Espírito Santo, através da
palavra brilhante do seu ilustre representante,
Senador Santos Neves, apelou para a Casa no
sentido de abreviar a aprovação do projeto em
discussão, em nome dos primordiais interêsses
daquela grande unidade da Federação, sabida como
é a transcendencial importância da operação em
apreço, relativa à Companhia Vale do Rio Doce.
Em nome da Comissão de Justiça e como
relator do parecer que conclue com emenda a
referida proposição, declaro que essa Comissão
deixa o Senado inteiramente à vontade para rejeitáIa e aprovar o projeto; ficando de pé, assim, a
referida proposição. (Palmas).
A emenda, Sr. Presidente, é necessária, mas
não é indispensável. Foi apresentada no pressuposto
de que o banco americano que vai fazer o
empréstimo à companhia, exigiria essa cautela na
própria lei.
Entretanto, o nobre representante do Espírito
Santo, narrando o histórico da proposição, fêz
assertiva em contrário, referindo-se ao relatório
oficial do próprio Sr. Presidente da República.
Como a garantia era mais do interêsse do
referido credor do que do devedor, o Senado pode,
em sã consciência, aprovar o projeto, rejeitando a
emenda. Assim fazendo terá pugnado pelos
interêsses do Estado do Espírito Santo que não são
os do próprio Brasil. (Muito bem; muito bem.
Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Não havendo mais quem peça a palavra,
declaro-a encerrada.
Vai ser votada, inicialmente, na forma
regimental, a emenda apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça, com pareceres contrários
das Comissões de Finanças e de Viação e Obras
Públicas.
__________________

( * ) Não foi revisto pelo orador.

É rejeitada a seguinte:
EMENDA
Ao artigo 4°, in fine – "pelo prazo de 18 anos.
É aprovada e vai à sanção a seguinte:
PROPOSIÇÃO
N° 3 –1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É a Companhia Vale do Rio Doce S. A.,
autorizada a elevar para seiscentos e cinqüenta
milhões de cruzeiros (Cr$ 650.000.000,00) o capital
de
trezentos
milhões
de
cruzeiros
(Cr$
300.000.000,00), estabelecido no § 1º do artigo 6° do
Decreto-lei n° 4.352, de 1 de junho de 1942, e no
artigo 1º do Decreto-lei n° 6.605, de 20 de junho de
1944.
Parágrafo único. A importância de trezentos e
cinqüenta
milhões
de
cruzeiros
(Cr$
350.000.000,00), correspondente ao aumento de
capital de que trata êste artigo, será dividida em
ações ordinárias nominativas, do valor de mil
cruzeiros (Cr$ 1.000,00) cada uma.
Art. 2° É o Ministro de Estado dos Negócios da
Fazenda autorizada a subscrever pelo Tesouro
Nacional, a totalidade das ações ordinárias relativas
ao aumento de capital de que trata o artigo anterior.
Art. 3° É o Poder Executiva autorizado a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de
trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros (Cr$
350.000.000,00), destinado a atender às despesas
decorrentes da subscrição mencionada, que se fará
em trinta (30) parcelas mensais, a saber: uma (1) de
sessenta e três milhões de cruzeiros ( C r $
63.000.000,00), nove (9) de treze milhões de
cruzeiros (Cr$ 13.000.000,00), dez (10) de nove
milhões de cruzeiros Cr$ ......9.000.000,00) e dez
(10) de oito milhões de cruzeiros (8.000.000,00).
Art. 4° É, ainda, o Ministro de Estado dos
Negócios da Fazenda autorizado a dar a garantia do
Tesouro Nacional, ao empréstimo, de sete milhões e
quinhentos mil dólares ......($ 7.500.000,00), a juros
de três e meio por cento (31/2%), ao ano, a ser
contraído pela Companhia Vale do Rio Doce S. A.,
no Export Import. Bank of Washington".
Art. 5º Os materiais, equipamentos
e explosivos, importados pela Companhia Vale
do
Rio
Doce
S.
A.,nos
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têrmos do contrato a ser realizado, pertinente ao
empréstimo a que se refere o artigo precedente, são
sentos do impôsto de importação, do de consumo e
das taxas aduaneiras.
Parágrafo único. São também isentos do
impôsto de sêlo e da taxa de educação e saúde o
contrato ao empréstimo mencionado no artigo 4º e
as notas promissórias emitidas pela Companhia Vale
do Rio Doce S. A., em face daquele ajuste.
Art. 6° Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR HENRIQUE DE NOVAES (*) (Pela
ordem): – Sr. Presidente, no parecer da Comissão
de Viação e Obras Públicas, há uma sugestão para a
qual se pede o voto do Senado. independentemente
da aprovação do projeto.
Tratando-se de matéria que diz respeito ao
Vale do Rio Doce, e sendo das mais complexas, não
teríamos tempo de estudá-la, pormenorizadamente,
sem prejudicarmos a aprovação do projeto que, a
meu vêr, se impõe.
Assim sendo, a Comissão de Viação, e Obras
Públicas sugere que, independentemente da
aprovação do projeto, seja votada pelo Senado a
indicação que vou ler:
"
Propomos seja criada uma comissão
interparlamentar, de três senadores e de três
deputados, para:
a) conhecer as "necessárias providências", já
tomadas pelo Govêrno para "promover um rigoroso
contrôle da aplicação dos novos recursos a serem
fornecidos" à C. V. R. D.
b) verificar, tanto quanto possível, se com êle
se poderão terminar as obras projetadas;
c) e se, com essas, ficará "A Companhia em
condições de executar o seu programa, tal como foi
projetado".
d) sugerindo, outrossim, ao Govêrno, por
intermédio do Congresso, medidas adicionais que
julgar necessárias para colimar os citados objetivos.
Essa Comissão interparlamentar terá o prazo
improrrogável de três meses, a partir de 15 de março
próximo, para apresentar seu relatório e a
ela deverão ser facilitados pelo C. V. R. D. os meios
__________________

( * ) Não foi revisto pelo orador.

de bem desempenhar sua missão, inclusive exame
de documentos e desenhos, informações outras
sôbre seus serviços e os necessários transportes
para observá-las "in loco".
Peço, portanto, a V. Ex.ª submeta ao voto do
Senado esta indicação.
O SR. PRESIDENTE: – À proposição que
acaba de ser votada, a Comissão de Viação e Obras
Públicas ofereceu, em seu parecer, uma Indicação
como acaba de referir o Sr. Senador Henrique de
Novaes, no sentido de nomear-se uma Comissão
mista de três senadores e três deputados para
proceder a estudos sôbre a Companhia Vale do Rio
Doce.
Essa matéria não pode ser votada
juntamente com a proposição porque se trata de
indicação que, na forma do Regimento, terá de ser
votada à parte. Ademais, faz-se necessário um
entendimento entre as Mesas das duas Casas do
Congresso, para escolha dos integrantes da
aludida Comissão.
O SR .HENRIQUE DE NOVAES (pela
ordem): – Sr. Presidente, a Indicação faz parte do
parecer. Concordo que não possa ser votada
conjuntamente, mas creio que V. Ex.a poderá fazê-la
apreciar pelo Senado em tempo oportuno, depois da
ordem do dia de hoje ou na hora do expediente da
próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE: – A indicação
apresentada tem a forma de requerimento de
nomeação de uma Comissão mista de senadores e
deputados. A forma regimental obedecida em
requerimentos dessa natureza e sua remessa .à
Comissão respectiva para emitir parecer. A
indicação porém, já é apresentada pela Comissão
de Viação e Obras Públicas. No entanto, não
podendo ser votada juntamente com o projeto, será
destacada para entrar oportunamente em ordem do
dia. Fica, portanto, sujeita a outra discussão, além
da que se processou em relação à matéria já
aprovada.
O SR. HENRIQUE NOVAES (pela ordem): –
Poderá. Sr. Presidente, ser incluída na ordem do dia
da próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE: – Perfeitamente. Será
destacada do projeto para constituir matéria à
parte e entrar na ordem do dia da sessão
vindoura.
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Discussão única da proposição no 108, de
1947, que dispõe sôbre a abertura de contas
bancárias de suditos do Eixo (Com pareceres ns. 14
e 110, das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças, o primeiro oferecendo emenda e tendo
três votos em separado.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr.
Presidente, na qualidade de relator do parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, ora submetido à
apreciação da Casa, devo, apesar de não ter havido,
propriamente, divergência quanto ao mérito da
proposição, dar algumas explicações ao plenário
para que melhor se aperceba da matéria era debate
e possa sôbre ela deliberar com segurança.
A Câmara dos Deputados, verificando a
situação irregular em que se acha a economia
brasileira, no tocante aos recursos pertencentes ou,
pelo menos, daqui por diante, adquiridos pelos
súditos das nações que constituíram o antigo "Eixo",
aprovou a proposição liberando, a partir da vigência
da lei, as contas bancárias pelos mesmos abertas,
bem como as transações que viessem a fazer
posteriormente.
Indo o processo à Comissão de Constituição e
Justiça, foi apresentado um substitutivo pelo nobre
Senador Carlos Saboya, conseqüente à discussão
travada sôbre a redação da proposição da Câmara.
Essa redação não digo que possibilitaria, mas
poderia dar lugar por chicanas, por sofismas, que se
entendesse a liberação às contas anteriores à lei.
Uma simples anteposição ou proposição de virgulas
traria êsse resultado. Então, o Senador Carlos
Saboia propõs se estendesse a liberação de
depósitos
bancários
aos
bens
adquiridos
posteriormente à lei e aos negócios em que os
súditos se comprometessem.
Em face disso, emiti o meu voto que foi
acompanhado por tôda Comissão, sem sequer ter
sido contrariado pelo próprio Senador Carlos Saboya
nem pelo eminente Senador Etelvino Lins, que
preferia a redação da Câmara.
Por êsse meu voto, a questão ficou posta
nos seguintes têrmos: as medidas de restrições
contra os súditos do "Eixo" no que tange
à disponibilidade de depósitos bancários, de
bens, de quotas ou ações de sociedades, de
lucros nelas
auferidos,
etc.,
foram
con-

sagradas no Decreto-lei n° 4.166, de 1 1 de março
de 1942.
Entretanto, o próprio Govêrno do Estado Novo,
pelo Decreto-lei número 4.807, de 7 de outubro ao
mesmo ano, levantou-as, mas restringindo a
suspensão no referente aos alemães, japoneses,
italianos, alguns brasileiros determinados em lei
diferente, e súditos de outras nações, residentes no
Brasil. Vale dizer: a norma não aproveitou aos
domiciliados fora do país.
Por essa forma não se tratava somente de
seqüestro administrativo, confisco, desapropriação,
que nome tenha, em relação aos bens existentes,
mas sim, da impossibilidade de qualquer emprêgo de
capital, no Brasil, por parte de súdito do antigo
"Eixo", ainda depois da guerra.
A Comissão, assim, houve por bem adotar as
teses propostas pelo Senador Carlos Saboya, no
sentido de estender a liberação, não sòmente aos
depósitos bancários, abertos a partir publicação da
lei (não aos antigos), mas aos bens adquiridos a
partir da lei e às transações depois dela efetuadas,
inclusive lucros obtido, em emprêsas, abrangendo
também os residentes no estrangeiro.
Foi essa a orientação da Comissão no aceitar
a emenda substitutiva que tive a honra de formular e
submeter à apreciação dos meus colegas dispondo
que a partir da lei e em relação as novas contas
bancárias, aos bens materiais ou imateriais, de agora
por diante adquiridos, e aos lucros recebidos,
cessam os efeitos do Decreto-lei n° 4.188, de 11 de
março de 1942, e do art.5º do de n° 4.807 de 7 de
outubro do mesmo ano. Tudo isso, porém, –
esclarece a emenda – sem prejuízo do disposto no
Decreto número 4.806, também desta última data.
E, po revitar qualquer dúvida por afastar a
possibilidade de acusação ao Poder Legislativo,
atribuindo-se-lhe o intuito de liberar o passado e,
consequentemente, desfazer o fundo de indenização
de guerra, o parágrafo único proposto, apesar de não
contrariar tal ponte de vista, frisa:
"O disposto nesta lei não se aplica às contas
bancárias nem aos bens atingidos pelo citado
decreto-lei n.o 4.166, de 1942".
Quer isto dizer que os efeitos do Decreto-lei n°
4.166 de 1942, continuam intactos. Êle é revogado,
mas apenas de agora por diante.
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Só os depósitos que se abrirem depois da lei;
só os bens que depois da lei se adquirirem, só os
negócios que após a lei se travarem, é que estão
fora da restrição, salvo no que tange aos depósitos
bancários posteriores a outubro de 1942, por fôrça
do Decreto-lei vigente, qual seja o de número 4.807.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Eu dizia
"invalidado" e não "revogado", porque a lei continua
a produzir efeito.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Penso que
não.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Por que não?
O decreto n° 4.166 – repito – continua a produzir os
seus efeitos. Apenas se torna invalidado, daqui por
diante, para novas transações.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O nobre
colega permitirá que eu divirja na questão técnica.
O SR. ALVARO ADOLPHO: - A questão é
absolutamente estranha à conveniência do projeto.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O assunto
merece alguma meditação da minha parte. Se eu
dissesse que o Decreto-lei ficaria invalidado, então,
estaria anulado e, consequentemente, todos os
efeitos desapareceriam.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – V. Ex.ª disse
"revogação".
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Quando se
renova uma lei, não se revogam os efeitos passados. A
medida entende-se para o futuro e não para o passado.
A organização do fundo de indenização já está
feita; sôbre ela já se criaram direitos. Assim, a
revogação não mais os atinge.
O SR. IVO D'AQUINO: – Parece que V. Ex.ª
está equivocado. É justamente o que está
sustentando o Senador Alvaro Adolpho.
O SR. ALVARO ADOLPHO: - Estou de
acôrdo.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não há
equívoco. Sustentamos a mesma tese. Trata-se
simplesmente de questão de palavras. O Senador
Alvaro Adolpho sugere se diga "invalidação" e, na
minha opinião, a palavra mais apropriada é
"revogação" tendo em vista o objetivo visado.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – A expressão
"invalidados" representa o pensamento das duas
Comissões.
O SR. IVO D'AQUINO: – O assunto parece
claro. A lei regulará os efeitos daqui em diante.

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Perfeito.
O SR. IVO D'AQUINO: – Os assuntos
pendentes de outra lei continuarão na mesma
situação.
O
SR.
ALVARO
ADOLPHO:
–
Perfeitamente.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Daí a
redação do parágrafo único:
"O disposto nesta lei não se aplica às contas
bancárias nem aos bens do citado Decreto-lei n°
4.166, de 1942".
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Excelência
dá licença para um aparte?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Com todo o
prazer.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não estive
presente à discussão do assunto na Comissão de
Constituição e Justiça. Lendo, agora, o parecer,
ocorre-me uma dúvida, da qual resulta minha
adesão ao ponto de vista expresso pelo Senador
Carlos Saboya. Parece-me que a partir do
Decreto-lei número 4.807, de 7 de outubro de 1942
estão completamente liberadas as contas
bancárias...
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Perfeitamente. As contas bancárias estão liberadas.
O SR. ARTHUR SANTOS: – ...e não é êsse
o objetivo do projeto.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. E x . ª tem
inteira razão.
O projeto oriundo da Câmara dos Deputados
padecia dêsse defeito. Era desnecessário porque, no
fundo, liberava apenas as contas bancárias as quais
já gosavam de tal beneficio. Era chover no molhado
e iludir a proibição inexistente.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Consolidava,
por assim dizer.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A sugestão
do nobre Senador Carlos Saboya, por mim adotada
e traduzida com algum desenvolvimento, na emenda
de minha autoria, foi adiante. Envolveu não sòmente
as contas abertas pelos súditos do Eixo, residentes
no Brasil, estabelecidas pelo Decreto nº 4.166, como
tôda e qualquer outra dêsses estrangeiros.
Assim, o alemão, o japonês, o italiano que
estiverem fora do Brasil e quiserem voltar para
estabelecer negócios, no território nacional, podem
regressar e abrir as contas bancarias que desejarem.
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A principal inovação da emenda do nobre
Senador Carlos Saboya, por mim adotada, significa a
extensão da liberação a outros bens, adquiridos
posteriormente à lei, aos negócios realizados, aos
lucros das sociedades, os quais não figuravam no
projeto da Câmara dos Deputados, que se limitava
às contas bancárias.
O SR. ALVARO ADOLPHO: – Muito bem.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Aproveitando
a idéia, cheguei à conclusão de que se pretendia a
revogação absoluta dos Decretos-leis 4.166 e 4.887,
mantendo-se-lhes, porém, as efeitos em relação aos
fatos anteriores.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Peço licença
para solicitar uma última informação. No projeto
relatado por Vossa Excelência não está dito que a
liberação é a partir da data da publicarão da
respectiva lei, mas a partir de 7 de outubro de
1942?
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O projeto diz
o seguinte:
"A partir da data desta lei, e em relação às
novas contas bancárias ou aos bens materiais ou
imateriais, de agora por diante adquiridos, ou lucros
percebidos, cessam os efeitos do Decreto-Iei n°
4.166, de 11 de março de 1942 e do art. 5°, do
Decreto-lei número 4.807..."
e o parágrafo único é ainda mais expresso,
porque reza:
"O disposto nesta lei não se aplica às contas
bancárias nem aos bens do citado Decreto-Iei
número 4.166, de 1942".
O SR. ARTHUR SANTOS: – O projete atual
é pois muito mais amplo.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sem dúvida
alguma.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Inclui os bens
adquiridos por súditos do Eixo residentes no
estrangeiro.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Exato.
Qual a razão dêsse procedimento?
Como figurava no projeto da Câmara dos
Deputados – e o Senador Arthur Santos tem inteira
razão – seria uma repetição desnecessária, uma vez
que os depósitos bancários dos súditos do eixo aqui
residentes estariam liberados por fôrça do Decreto-

lei n°, 4.867. Não mais haveria restrições a êles. O
que poderiamos fazer então, seria estender a
liberação a outros bens dos súditos do Eixo; mas,
ainda assim, seria justo repetíssemos a regra em
relação ao Decreto-Iei número 4.807.
Se verificarmos as datas, chegaremos à
conclusão de que êsse decreto-lei veio em época de
pouco crédito: govêrno ditatorial, plena guerra.
Apesar de haver possibilidade aos súditos do Eixo
de habilitarem-se aos seus bens, não podiam êles –
sem que isso trouxesse qualquer dúvida em relação
ao Governo – acreditar no Decreto-lei.
A guerra estava em curso. Novo Decreto-lei,
retomando dos súditos de Eixo depósitos bancários,
era possível. E o que se diz, hoje, é que há talvez 4, 5
ou 6 bilhões de cruzeiros nas mãos de súditos do
Eixo, não depositados em bancos. Se, as vêzes
fazem algum negócio, fazem-no sob a forma de
gentleman agreement, não lhes dando movimento.
Não adquirem bens para negócio, não se tornam
proprietárias, não trabalham. É mesmo essa uma das
causas da grande crise de alimentação e produção
que há no Brasil. Certa classe de produtores que não
confiam nos mercados, não produzem tanto quanto
produziriam com o mercado livre.
Com estas explicações, Sr. Presidente, pareceme ter demonstrado que a Comissão de Constituição
e Justiça, ao formular a emenda substitutiva, tendo a
seu lado a Comissão de Finanças, no parecer do
probo, estudioso e culto Senador Alvaro Adolpho,
atendeu bem à necessidade do caso e a sua proposta
corresponde aos próprios interesses do País. (Muito
bem; muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Mais nenhum sr senador desejando usar da
palavra, declaro-a encerrada.
Na forma do Regimento, tem preferência na
votação a emenda substitutiva, oferecida pela
Comissão de Constituição e Justiça.
O Sr. Senador Carlos Saboya ofereceu
emenda em plenário. A Comissão de Constituição e
Justiça, no substitutivo, inclui essa emenda.
Aprovada a emenda substitutiva da Comissão de
Constituição e Justiça ficará prejudicada a do Sr.
Senador Carlos Saboya.
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É aprovada a seguinte:
EMENDA
Substitua-se o art. 1 º pelo seguinte:
Art. 1° A partir da data desta lei e em relação as
novas contas bancárias ou aos bens materiais ou
imaterias, de agora por diante adquiridos, ou lucros
percebidos, cessam os efeitos do Decreto-lei n° 4.166,
de 11 de março de 1942 e do art. 5º, do Decreto-lei nº
4.807, de 7 de outubro do mesmo ano, com prejuízo do
disposto no Decreto-lei n° 4.806, desta última data.
Parágrafo único. O disposto nesta lei não se
aplica às contas bancárias nem aos bens do citado
Decreto-lei n° 4.166, de 1942.
Fica prejudicado o seguinte:
SUBSTITUTIVO
A proposição n° 108, de 1947:
Art. 1° As contas bancárias que, a partir da
vigência desta lei, forem abertas por súditos dos
países contra os quais o Brasil esteve empenhado
em guerra, são declaradas livres de quaisquer
restrições, impostas à sua plena disponibilidade, por
efeito da legislação que regula as indenizações
devidas por aquelas potências.
Art. 2° Também não estão sujeitas a essas
restrições quaisquer outras operações em que,
depois da vigência desta lei, intervierem as pessoas
referidas no artigo anterior.
Art. 3° Os bens adquiridos depois da vigência
desta lei, pelas pessoas indicadas no artigo primeiro,
poderão ser livremente transmitidos.
Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação revogadas as disposições em contrário.
E' aprovada com as modificações constantes
da emenda aceita e vai à Comissão de Redação de
Leis a seguinte:
PROPOSIÇÃO
N° 108 –1947

Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Discussão única da proposição n° 291, de
1947, que dispõe sôbre o contrôle de
emergência do comércio de importação e
exportação. (Com pareceres favoráveis ns. 42,
43 e 119, das Comissões de Constituição e
Justiça, de Agricultura, Indústria e Comércio e
de Finanças).
O SR. ANDRADE RAMOS (*): – Sr.
Presidente, o projeto n° 244, da Câmara dos
Deputados, teve, na Comissão de Finanças, meu
voto, porém, com restrições. Apresentei diversas
emendas, por julgá-lo não corresponder aos seus
altos objetivos. Examinando-as, chegaremos a
essa evidência.
Logo no art. 1°, que subordina todo o
regime à licença prévia, encontramos exceção
para a importação de gêneros alimentícios de
primeira necessidade, de cimento e produtos
farmacêuticos.
Essa
exceção
contraria
justamente o que desejamos, isto é, o fomento da
produção dos gêneros alimentícios. E não há
razão para a estabelecermos.
Uma das emendas que ofereci teve êsse
objetivo.
Em relação ao próprio cimento porque não
estabelecer
consentimento
prévio?
Temos
fábricas de matérias prima.
Quanto aos produtos farmacêuticos, a
nossa indústria está em franca prosperidade, por
que não há completa liberdade.
Sr. Presidente, a exceção para os gêneros
alimentícios – repito – é desfavorável aos
interêsses nacionais. Basta atentarmos para as
importações de bacalhau, de conservas, de leite.
Os algarismos levam-nos a conclusão de que não
devemos conceder essa facilidade.
Só de produtos vegetais, dos Estados
Unidos, importamos, em 1946, Cr$ 30.739.000,00;
e de leite ........Cr$ 22.546.000.00. Esse comércio
continuará livre, o que não nos interessa.
Ofereci emendas, na Comissão de
Finanças não só ao artigo 1° como aos outros, e
as justifiquei plenamente.
Lamentei, então, não poder subscrever o
parecer do Relator.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As contas bancárias abertas a partir da
vigência desta lei por súditos dos países contra os
quais o Brasil esteve empenhado em guerra, são
declarados livres de quaisquer restrições, impostas à
sua plena disponibilidade, por efeito da legislação que _________________________
regula as indenizações devidas por aquelas potências. (*) Não foi revisto peIo orador
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O SR. ARTHUR SANTOS: – As emendas de
V. Ex.ª constam do projeto?
O SR. ANDRADE RAMOS: – Vou dizer a V.
Ex.ª por que não foram apresentadas na Comissão.
O nobre Senador José Américo pediu-me, com
todo interêsse, que as retirasse, porque o projeto
estava sob aquela pressão que V. Ex.ª classificou de
ad terrorem. Se o emendassemos teria que voltar à
Câmara. Foi a razão que me levou a retirar as
emendas, porque poderia alegar-se que a Comissão
de Finanças tinha deixado a importação livre, que
não queria a licença prévia e que o Govêrno havia
ficado desarmado de meios.
Foi esta a razão por que retirei as emendas.
O SR. IVO D'AQUINO: – O que consta, aliás,
da ata da Comissão.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Senhor
Presidente, lastimamos não ter podido subscrever o
parecer do relator, o nobre Senador Durval Cruz,
pois S Ex.ª não estuda nem analisa cada um dos
artigos do projeto fazendo um retrospecto de ordem
geral sôbre o mesmo em relação ao comércio de
importação e de exportação e aos negócios de
câmbio,
salientando
as
circulares
da
Superintendência da Moeda e do Crédito,
determinando aos Bancos que negociam em câmbio,
entregarem ao Banco do Brasil 75% das letras de
câmbio compradas.
Bem fez o relator do projeto em referir-se à
matéria cambial, fundamental no objetivo das
propriedades; entretanto, disso justamente em nenhum
artigo ou parágrafo cogita o projete em aprêço.
Em nossos discursos e projetos apresentados
neste Senado Federal, temos, em diversas ocasiões,
nos manifestado favorável ao contrôle de nossas
exportações e importações, salientando, entretanto,
que o mais eficiente de todos os controles é o do
câmbio, e daí a razão por que instituirmos o projeto
nº 7, de 18 de abril de 1947.
Pareceu-nos, pois que sendo o projeto n° 644,
de 1947, da Câmara dos Srs. Deputados, de grande
importância, não consulta entretanto, pelos seus
artigos, aos interêsses gerais da economia nacional,
como está, redigido. Pretender subordinar ao
regime da licença prévia do Poder Executivo
intercâmbio de importação e exportação com o
exterior, é instaurar uma intervenção permanente
contra a liberdade de todo o comércio, hoje já

tão difícil e dependente de condições dos outros
govêrnos e de transportes marítimos. Mas, admitidos
como lei de emergência para defesa da produção e
da moeda. Sentindo tal constrangimento o próprio
projeto, no seu art. 1°, estabeleceu uma exceção,
com tôda generalidade, para os gêneros
alimentícios, cimento e produtos farmacêuticos.
Ora, Sr. Presidente, justamente no setor dos
generos alimentícios é que nos parece necessário
devermos evitar a todo transe a liberdade de
importação como regra geral, e como quer e
determina o art. 1°. Ao contrário. o Govêrno pode e
deve providenciar, pelos seus órgãos competentes,
os meios de desenvolver e transportar nossa
produção de cereais, batatas, carnes, peixes,
gorduras e etc., e dificultar e contingenciar a
importação de tais artigos. E não como se tem feito,
tôdas as facilidades de importar batatas do Canadá e
da Holanda, bacalhau de tôda parte, cebolas da
Argentina, conservas americanas, a granel, doces,
frutas, bebidas especiarias, enfim, uma série de
coisas que se enquadram na exceção dada pelo
artigo 1°, sem nenhum freio de licença prévia,
enquanto tantos outros estariam sujeitos a êste
óbise, como sejam ferramentas, combustíveis,
lubrificantes, etc.
E assim, êste art.1º, nesta parte, iria excitar e
facilitar tal comércio exterior, pois exclui da mesma
licença a importação de gêneros alimentícios,
quando o interêsse acional é de que aumentemos a
própria produção é mesmo substituamos por
similares o que ainda não temos, e assim, por todos
os meios, animemos e protejamos a lavoura, força
fundamental da economia.
Deveria antes, o projeto, na sua escala de
licença prévia, excluir da livre exportação os gêneros
alimentícios de que vivemos em carência como
carnes, certos cereais e, gorduras.
Esta nos parece a diretiva do nosso interêsse
e desta hora mundial.
E esta Iei, de tanta extensão e importância
para todo comércio internacional do Brasil, está tôda
contida neste Art. 1°, pois o Art. 2º manda que a lei
seja regulamentada dentro da prazo de trinta dias.
E o Art. 3° pretende que as restrições
à exportação se limitem a quantidade consumida
ou industrializada no país durante o ano
anterior acrescida de 7%! Por que tal arbí-
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trio de percentagem na lei? Como explicar tais
disposições
a
produtos
fundamentais
que
necessitamos zelar mesmo ter reservas, como
carnes cereais, couros, borracha natural etc. cuja
exploração, como no caso da carne frigorificada e
industrializada, gorduras e seus derivados, deve
continuar proibida a exportação até que se
reconstituam, e nossas reservas nos campos se
restaurem.
Sr. Presidente, e ainda neste artigo 3° está,
como escondida, no parágrafo único, a matéria mais
perigosa e vasta de todo o projeto, quando se
estabelece que: o Poder Executivo guarde igualdade
nas reservas e distribuição nos produtos, e paridade
entre os preços obtidos nos principais mercados
externos e internos, deduzidas tôdas as despesas.
De quanto abuso e de quanta calamidade será
capaz êsse parágrafo único? Que espécie de
instruções serão estas, que intervenção tão íntima, e
como se pode pensar em paridade de preços com
moedas descontroladas sujeitas a emissões, a
restrições, aos arbítrios de cada govêrno em cada
Nação? Postergada a lei natural da concorrência,
entre produtos que se diferenciam na qualidade, que
conseqüências e que perturbações e encarecimento
para a vida nacional e especulações internacionais
poderiam resultar da aplicação de semelhante
disposição de lei, preconizando uma tal doutrina de
paridade de preços entre mercados externos e
internos em condições tão diferentes, num após
guerra tão atormentado, em que só os
reajustamentos e as mútuas concessões podem
restaurar as economias debilitadas e de refraldadas?
Quantas empresas mais viriam no bojo dêste
parágrafo único, para o poder aquisitivo da moeda
brasileira, e o câmbio do cruzeiro em relação às
outras moedas? Que novas degradações nos
quererão impor? Que maiores perdas de substância
desejarão agravar e manter? Sob a capa e o pretexto
da paridade de preços, quanto nos estamos
sacrificando, mantendo uma taxa vil para a troca da
nossa moeda em relação à libra área e outras
moedas, inclusive o dolar?
E o projeto se conclue como artigo 4°,
revogando as disposições em contrário e limitando a
aplicação da lei até 30 de junho de 1949, como se,
por um grito de conciência, já se estivesse prevendo
a extensão dos males que pode causar esta lei de

farça, como está concebida e redigida, desprovida de
qualquer providência para apôio da produção e
fortalecimento do poder aquisitivo da moeda
nacional, que mede o valor desta produção e para os
que vivem de vencimentos e salários fixos, não
podendo criar lucros extraordinários, conforme as
circunstâncias.
Assim, pois, tudo nos levaria a emendar e a
acrescer a lei de dois artigos que julgamos
necessários a esta justa e indispensável defesa da
produção e da moeda.
Dai a razão de acrescermos nos artigos 4° e
5° idéias concebidas mais profundamente, mais
tranqüilamente no meu projeto número 7, de 18 de
abril de 1947, dêste Senado, sôbre o cambio e
moeda.
Agora a lei em questão da licença prévia, do
contingenciamento da importação e exportação, para
facilidade e realidade de sua execução faz o govêrno
da moeda e do câmbio, sob a direção do Poder
Executivo, por intermédio do Banco do Brasil, e daí a
necessidade do artigo 4° dando a êste Banco
legalmente a exclusividade de compra das letras de
exportação e dos valores transferidos do estrangeiro,
para, também, de acôrdo com as instruções do
Ministro da Fazenda e o regulamento da lei, distribuílos para as necessidades do governo, as remessas
estipuladas e as importações, num regime de
prioridade, de acôrdo com o interêsse nacional e a
regulamentação da lei projetada.
E além de tudo, e acima de tudo, a lei como
concebida no projeto número 644 poderia ser um
instrumento de arbítrio capaz, precisamente, de
favorecer contrôles. trusts, arranjos, combinações
externas e internas entre poderosos grupos
financeiros. ambiciosos de mercados, eliminando as
organizações concurrênciais, base de tôda gestão
econômica honesta e da sanidade de uma política
monetária conveniente à proteção do trabalho
nacional e o engrandecimento do Brasil na
comunhão Universal.
Com as emendas apresentadas e discutidas
na Comissão de Finanças, poderiamos oferecer o
seguinte substitutivo ao projeto n° 644, da Câmara:
"Art. 1° — É o Poder Executivo autorizado
a subordinar, ao regime de contingenciamento,
o intercâmbio de importação e exportação
por
portos,
preparan-
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do e publicando as respectivas listas, usando da
licença prévia sempre que isso seja conveniente
para preservar as necessidades do consumo interno,
ou a defesa da economia agrícola-industrial e o
poder aquisitivo da moeda.
Art. 2º – O Ministério da Fazenda,
por intermédio do Banco do Brasil, discriminará quais
os produtos que, submetidos ao contingenciamento,
em ordem de prioridade, obterão cambiais
para pagamento das respectivas importações,
fixando normas para a concessão dos mesmos,
dentro de um regime de distribuições mensais,
conforme as disponibilidades criadas pelas
exportações.
Parágrafo único. – As alterações nas listas
das prioridades cambiais ou nos requisitos
para
obtenção
das
licenças
dentro
do
contingenciamento serão feitas pelo Poder
Executivo, dada publicidade com antecedência
regulamentar.
"Art. 3º – As restrições à exportação dos
produtos nacionais, respeitadas as disposições do
artigo 1º, deverão ser limitadas, tendo em vista as
quantidades consumidas ou indutrializadas no País,
ou podendo ser inteiramente proibida a exportação
quando necessária à restauração de economia
nacional.
Parágrafo único. – Nas cambiais da
exportação, a parte 20% (vinte porcento) que
atualmente é paga em letras do Tesouro Nacional,
será paga em moeda corrente ao câmbio de Cr$
15,00 (quinze cruzeiros) por dolar e as demais
moedas na paridade, ficando estas cambiais
pertencendo ao Tesouro Nacional para suas
despesas no Exterior.
Art. 4º – As vendas de letras de exportação ou
de valores transferidos do estrangeiro, sòmente
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 duas 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.
"Art. 5º – 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".
Êste substitutivo, como disse, resultará das
emendas que tinhamos apresentado ao exame da
Comissão de Finanças.
Como o Senado acabou de ouvir, o projeto que
veio da Câmara dos Deputados precisava ser,
completamente, refundido. A Comissão de Finanças
entendeu, entretanto, que, embora a matéria merecesse
todo aprêço, deveríamos relegar o substitutivo para
ocasião mais oportuna.
O SR. BERNARDES FILHO: – V. Ex.ª tem tôda
razão; precisava ser modificado; mas, infelizmente,
dadas as circunstâncias que conhecemos e com as
quais V. Ex.ª concordou, não temos outro caminho
senão aprovar o projeto tal como está.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Fazendo esta
exposição, penso estar interpretando a opinião geral da
Comissão de Finanças e, creio mesmo, do ilustre relator.
O SR. IVO D'AQUINO: – Exatamente.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Aceitamos o
projeto porque neste momento, se o rejeitassemos, ou o
emendassemos com o substitutivo poderíamos,
imediatamente, ser acusados de ter faltado ao Govêrno
com as medidas de que necessita para o contrôle e
defesa da nossa moeda e da nossa economia. (Muito
bem; Palmas).
O SR. DURVAL CRUZ (*): – Sr. Presidente, o
projeto de lei em debate vem, sem dúvida, atender a
uma necessidade por todos reconhecida e proclamada.
Coloca nas mãos do Estado faculdade de que hoje se
utilisam todos os governos, evidenciando-se, dêsse
modo, que a medida proposta não inova, mas consagra
uma política que nós mesmos já vinhamos praticando,
embora sem a expressão de que agora se reveste, por
fôrça da lei que a vai consagrar.
––––––––––––––––––

(*) Não foi revisto pelo orador.
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A opinião pública já muitas vêzes se manifestou
sobre o assunto. E certamente, entre as manifestações
mais expressivas, temos de colocar a da imprensa.
Passo a referir algumas, para ilustração do tema de que
me ocupo.
O Sr. Presidente, no dia 3 de Janeiro dêste ano, o
Diário da Noite, em nota sob o título "Quase um bilhão
de cruzeiros em automóveis para o Brasil", publicou o
seguinte:
"Persistimos em 1947 na prática contumaz e
perniciosa da compra ao estrangeiro de artigos
dispensáveis ou considerados de luxo como jóias, peles,
bebidas, perfumes, frutas, etc.
Para que se tenha uma idéia do quanto
dispendemos com tais artigos, eis as estatísticas oficiais:
Bebidas...............................................
Maçãs, peras, uvas............................
Peles e couros....................................
Perfumes............................................
Total....................................................

Cr$
250.000.000
230.000.000
70.000.000
50.000.000
600.000.000

Não temos clima que comporte casacos de peles,
produzimos
nossas
próprias
bebidas,
somos
exportadores de couros, nossas frutas tropicais são as
melhores e mais nutritivas do Mundo. No entanto as
damas de nossa sociedade rescendem perfumes
importados de Paris, comemos peras da Argentina, uvas
da Espanha, passas dos EE. Unidos, figos da Turquia,
bebemos vinhos de Portugal. São 600 milhões de
cruzeiros que saem do Brasil, por ano, mal aplicados,
desperdiçados mesmo, porquanto poderiam ser
investidos no próprio país".
O SR. ANDRADE RAMOS: – Êsses seiscentos
milhões de cruzeiros continuariam a ser gastos em
gêneros alimentícios.
O SR. DURVAL CRUZ: – V. Ex.ª pelo menos há
de reconhecer que as bebidas não mais entrarão no
Brasil, do mesmo modo que as peles, e os artigos de
luxo; virão apenas os gêneros alimentícios. E assim o
govêrno terá o controle do câmbio. Poderão entrar os
artigos licenciados, a que o govêrno não atribua quotas
divisas, porque estas terão de ser reservadas para as
necessidades inadiáveis do país.
O
SR.
ANDRADE
RAMOS:
–
Infelizmente no projeto não figura qualquer

artigo sôbre o contrôle de câmbio, no que respeita à
importação.
O SR. DURVAL CRUZ: – V. Excelência tem
razão. O projeto não dá ao govêrno 100% daquilo de
que tem necessidade, mas dá 60 ou 70%. Nem se
poderia no momento adotar outra orientação, a não
ser que a Comissão de Finanças realmente
esposasse a de V. Ex.ª.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Essa lei é
péssima.
O SR. DURVAL CRUZ: – O projeto, tal como
nos veio da Câmara, aguarda oportunidade de ser
completado ainda êste ano, na próxima sessão
legislativa.
Sr. Presidente, não foi apenas o Diário da
Noite que tratou do assunto, fornecendo-me
elementos em favor do projeto. Verifico que o Correio
da Manhã de 12 de janeiro, sob o título "Intercâmbio
e licença prévia", disse o seguinte:
"O.controle da importação constituiu sem
dúvida providência cabível e defensável. Mas precisa
ser exercida com muito critério. Ora, no momento
atual, ou o Govêrno do Brasil assume êsse contrôle,
ou mais ainda se agrava a nossa situação monetária,
em face da derrocada cambial que se prenuncia.
É indispensável saber de que dispomos, ou seja:
quais as disponibilidades que poderemos inverter na
compra de utilidades vindas do exterior. Feito
êsse computo, convém também saber quais
as utilidades que mais nos aproveitam. Então, o
Banco do Brasil, tôda a vez que um comerciante
importador lhe pedir câmbio, indagará que pretende
êle adquirir no estrangeiro, e muito especialmente
nos Estados Unidos. Se fôr coisa que realmente
interesse ao país mais do que ao comerciante
deverá êste obter câmbio. Em caso contrário não o
é.
Ainda do mesmo artigo, destaco o seguinte
trecho:
"Segundo acaba de ser dito na Associação
Comercial, o Brasil nunca importou tanto
quanto em 1947, pois em dez meses dêsse ano, de
janeiro a outubro, se elevou a 19 bilhões de
cruzeiros o valor da importação de utilidades norteamericanas no Brasil, ao passe que durante todo o
ano anterior atingira apenas a 13 bilhões.
Indagando
quais
os
artigos
do
comér-
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cio, verificaremos que, para uma importação de Cr$
340.000.000,00 de aparelhos de rádio, recebemos
apenas Cr$ 197.000.000.00 em locomotivas, Cr$
219.000.000,00 em vagões de estradas de ferro e
Cr$ 307.000.000,00 de máquinas texteis. Ora, basta
uma comparação entre seus valores para verificar-se
que mais se gastou naquilo de que o País menos
precisa".
O "O Jornal" de 31 de janeiro último publica
uma notícia a respeito do que ocorreu no Canadá; e
sob o título de "Plano de Austeridade" traz ao
conhecimento do Brasil o que fez o Ministro Douglas
Abbot, quando apresentou sugestões à Nação
Canadense.
Diz o artigo:
"A lista de produtos cuja importação dos
Estados Unidos é rigorosamente proibida, inclui
artigos de luxo e algumas utilidades cujo mercado é
desenvolvidíssimo no Canadá. Entre elas estão
artigos de semi-luxo e mercadorias não essenciais,
como joalheria de tôda a espécie, artigos de
confeitaria, novidades, máquinas de escrever, rádios,
refrigeradores máquinas de lavar roupa e tôda a
espécie de mobiliário. A importação de automóveis
foi proibida totalmente pelas novas disposições, mas
dentro de pouco tempo serão regulados as
importações em uma base de cotas".
O Ministro Abbot, em seu discurso, acentuou
que era com grande pesar que o govêrno se
via obrigado a tomar medidas tão drásticas. "As
medidas restritivas dêste programa – acrescentou –
causarão talvez um choque a muitos canadenses.
Mas se usassemos medidas mais brandas
fatalmente chegaríamos a um fracasso e teríamos,
futuramente, que adotar uma solução ainda mais
severa".
Sr. Presidente, vou lêr ainda uma exposição
do Sr. Osvaldo Benjamim de Azevedo, da
Associação Comercial do Rio de Janeiro, publicada
no "Jornal do Comércio" de 14 de janeiro do corrente
ano:
"Desde agôsto que o Brasil vem exportando
mais que importando, pois em julho de 1947, atingimos

o ponto máximo contra o Brasil acusando o saldo
desfavorável de cêrca de 2 bilhões de cruzeiros.
Em outubro de 1947 exportou o Brasil mais
que importou, cêrca de 33 milhões de cruzeiros. O
saldo na balança comercial, que era contra o Brasil,
até setembro, de Cr$ 1.151.600.000,00, baixou, pois,
para 1.430 milhões de cruzeiros.
Com os Estados Unidos, porém a balança
continuou desfavorável ao Brasil, sendo de 346
milhões o excesso da importação daquela
procedência sôbre a exportação brasileira com
aquêle destino.
Até outubro de 1947, registravamos saldos
acumulados, desfavoráveis ao Brasil, em seu
intercâmbio com os Estados Unidos, de 5.228
milhões de cruzeiros, ou seja cêrca de 280 milhões
de dólares contra o Brasil nos dez meses de 1947.
Nunca o Brasil importou tanto como em 1947.
Atingimos ao total de 19 bilhões de cruzeiros em 10
meses, quando em 12 meses de 1946 o total foi de
13 bilhões de cruzeiros.
Em 1945 foi sòmente de 8,6 bilhões o total da
importação, ou seja em 10 meses de 1947 mais do
dôbro que no ano de 1945.
Entre os produtos que mais contribuíram para
êsse aumento na importação, devemos destacar a
farinha de trigo em grão, com 2,223 milhões de
cruzeiros.
Em seguida, vamos encontrar caminhões e
chassis para carga com 1.016 milhões de cruzeiros e
autos para passageiros com cêrca de 744 milhões,
acessórios para autos e para ônibus, com 298
milhões, e motores para autos 125 milhões, ou seja o
total de 2.183 milhões de cruzeiros em caminhões,
automóveis, motores para autos e acessórios.
E, logo depois, encontramos os produtos
derivados de petróleo com o valor de cêrca de 1.190
milhões de cruzeiros.
No fim da exposição sôbre o projeto que ora
se debate nesta Casa manifesta-se ainda o Sr.
Benjamim de Azevedo:
"Uma vez aprovada, dará essa lei poderes ao
Govêrno para controlar a importação e a exportação
até 30 de junho de 1949.
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Não somos a favor de restrições de qualquer
espécie ao intercâmbio das mercadorias.
Em face porém, da situação de fato em que
nos encontramos, em que todos os países, para
defenderem suas reservas em moedas fortes,
adotaram medidas de emergência que vêm afetar
também nosso comércio, principalmente na parte
que se refere aos produtos de nossa exportação.
Não vejo como podemos fugir à regra.
Os males serão realmente muito maiores à
nossa economia, se mantivermos inteira liberdade de
comércio, dentro de um "mundo controlado", pois
ficaremos sujeitos ao livre arbítrio dos demais
países, que nos venderão o que bem entenderem e
que sòmente nos comprarão aquilo que melhor lhes
convier.
Em face dessa situação, não podemos deixar
de aceitar certas medidas de emergência,
reservando-nos o direito, porém, de exigir que sejam
aplicadas com critério justiça e sobretudo com
rapidez, eliminando tôda sorte se burocracia
supérflua, para que dentro desse regime não seja o
comércio normal grandemente prejudicado, e para
que sejam atendidas, igualmente, as características
de sua necessidades de cada região do país, tendo
em vista, principalmente as características de sua
produção exportável".
São palavras do Sr. Osvaldo Benjamim
de Azevedo, uma das expressões das nossas
classes conservadoras, Diretor da Associação
Comercial do Rio de Janeiro, e que oferece a
demonstração da perfeita compreensão das
dificuldades que o país atravessa e de verdadeiro
espírito de cooperação.
O SR. BERNARDES FILHO: – Êste é o ponto
principal da questão: o regime deve ser de critério e
não de fatores como já tivemos há tempos.
O SR. DURVAL CRUZ: – Aliás, fácil de ser
mantido.
Sr. Presidente, uma posição realista determina
que examinemos o problema do contrôle do
comércio exterior, não primordialmente em face das
doutrinas e teorias, mas em face das realidades que
nesse terreno nosso país tem de enfrentar.
Não está em nosso intuito dizer que as teorias
e as doutrinas nada valem. Pelo contrário, sabemos
que muitas vezes umas e outras são preciosos fios

condutores, através da complexidade dos fatos.
Desejamos acentuar que o espírito de sistema,
e o preconceito da idéia não nos devemos levar ao
extremo de, para salvar o pensamento doutrinário,
sacrificar a oportunidade das soluções ditadas por
acontecimentos que, em dado momento, não
podemos remover e modificar ao saber dos nossos
desejos.
Sem dúvida, o contrôle das importações e
exportações constitui nítida intervenção do Estado em
domínio que deveria ser deixado ao livre jôgo das
fôrças econômicas. Mas, os interesses nacionais de
cada Estado, no momento em que o comércio
internacional se acha profundamente perturbado por
fatores diversos, reclamam de todos os governos
medidas que disciplinem a importação e a exportação.
Essas
medidas
se
impõem
para
proporcionarem, antes de tudo, uma escala de
prioridade, seja na venda, seja na compra dos
produtos mais compensadores e mais necessários,
segundo a exigência das portarias interministeriais
que visavam o mesmo fim. Exprime, em têrmos legais
adequados, uma orientação, uma política, a ser
executada dentro de um interno, o que é perigoso
para nós no ponibilidades acumuladas no exterior.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Infelizmente,
nesta parte não estou de acôrdo com V. Ex.l. O
regime das portarias seguido pelo Govêrno está
baseado nas necessidades e condições que os
mercados oferecem, no sentido de distribuir as
paridades de câmbio. O projeto inicia verdadeira
novidade, no parágrafo único do art. 3º, quando
estabelece paridade de preços entre o mercado
externo e o interno, o que é perigoso para nos no
momento.
O SR. DURVAL CRUZ: – Tenho a impressão
de que o parágrafo a que V. Ex.ª se refere não
pretendeu traduzir a idéia que o nobre colega
encontrou nos seus têrmos.
O SR. ANDRADE RAMOS: – É o que está no
parágrafo.
O SR. DURVAL CRUZ: – Considero, de fato,
seus têrmos confusos mas os interpreto de maneira
diferente de V. Ex.ª. A meu vêr, seu autor desejou que
as mercadorias de todos os Estados do Brasil
alcançassem o mesmo preço, nos diversos portos
brasileiros de exportação.
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O SR. ANDRADE RAMOS: – Não é o que
está escrito, mas sim a paridade entre o mercado
externo e o interno.
O SR. DURVAL CRUZ: – O que se pretende –
já tive ocasião de declarar na Comissão de Finanças
– é estabelecer para o algodão de São Paulo, desde
que apresente a qualidade do da Paraíba, o mesmo
preço no pôrto de embarque, sem se considerar a
procedência.
Esta é a minha impressão e, também, a
informação que me prestaram colaboradores da lei
na Câmara dos Deputados.
A redação, de fato, não é nada clara. V. Ex.ª
tem razão. E', mesmo uma das partes do projeto
mais atacadas.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Espero que a lei
viva pouco.
O SR. DURVAL CRUZ: – E eu espero que
êste parágrafo não tenha execução.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Melhor ainda.
O SR. DURVAL CRUZ: – Evidentemente, Sr.
Presidente, o contrôle do comércio exterior não
constitui, em si mesmo, base da prosperidade
nacional. É o instrumento oportunista para a
regularização e defesa de uma dada e concreta
situação.
A base da prosperidade nacional reside
no aumento e na organização nacional da produção.
O contrôle do comércio exterior não dispensa: uma
ativa política de fomento da produção. Ao contrário,
se produzissemos mais trigo, mais petróleo,
mais carvão, estariamos liberando divisas para
aquisição de uma série de produtos de que
tanto necessita nosso aparelhamento industrial e
agrícola.
Referimo-nos exemplificadamente a êsses três
produtos, porque a experiência já demonstrou ser
perfeitamente possível aumentar nossa produção de
combustível e nossa produção tritícula.
A exploração do petróleo e do gás natural da
Bahia está atrazada; já devia ter entrado em fase
positiva de industrialização. Nossa produção de
álcool-motor poderia servir de grande auxílio à
política de diminuição da importação de petróleo.
Enfim, o país tem condições para expandir a
exploração de uma série de produtos vitais
à economia e ao progresso de uma nação
moderna.
Eis, em breves palavras, os fundamentos
e
as
razões
pelas
quais,
depois

de acurado estudo, adotou a Comissão de Finanças o
projeto sôbre o qual, dentro em pouco, vai o plenário
pronunciar-se. Acredito que tais fundamentos e razões
levarão o Senado a votar a medida proposta, que, se
não é completa é suficiente para os objetivos que visa e,
sobretudo, recomenda-se pela sua oportunidade. (Muito
bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Mais nenhum senador desejando usar da palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação a proposição nº 291. (Pausa).
É aprovada e vai à sanção a seguinte:
PROPOSIÇÃO
291, de 1947
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a
subordinar ao regime de licença prévia o intercâmbio de
importação e exportação com o exterior excluída, dessa
autorização, a importação de gêneros alimentícios de
primeira necessidade, de cimento e produtos
farmacêuticos.
Art. 2º O Poder Executivo, regulamentará esta lei,
dentro do prazo de trinta (30) dias, e discriminará, em
ordem de prioridade, quais os produtos submetidos ao
contrôle, fixando normas para concessão das
necessárias licenças, com antecipada publicidade das
que forem outorgadas.
Parágrafo único. Qualquer alteração na lista de
produtos submetidos a contrôle ou nos requisitos para a
concessão das licenças deve ser feita por ato do Poder
Executivo.
Art. 3º As restrições à exportação dos produtos
nacionais limitar-se-ão à quantidade consumida ou
industrializada no país, durante o ano anterior, acrescida
de 7% (sete por cento).
Parágrafo único. O Poder Executivo expedirá
instruções para efetividade do disposto neste artigo, e
para que se guarde igualdade nas reservas e
distribuição dos produtos e paridade entre os preços
obtidos nos principais mercados externos e internos,
deduzidas tôdas as despesas.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário,
esta lei vigorará da data de sua publicação, até 30 de
junho de 1949.
É sem debate aprovada em discussão única e vai
à sanção a seguinte:
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PROPOSIÇÃO
Nº 5, de 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Govêrno Federal autorizado a
prestar auxílio às populações dos Estados da Bahia,
Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte, até a
quantia de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
cruzeiros), para combater os efeitos das inundações,
e abrir os necessários créditos, que serão assim
distribuídos: ao Estado da Bahia Cr$ 9.750.000,00,
sendo metade destinada aos Municípios de São
Félix, Cachoeira, e igual importância aos Municípios
de Itabuna, Ilhéus, Nazaré Lage, Conquista,
Jacobina, Mundo Novo, Ipínu, Itambé, Andaraí, São
Sebastião, Pojuca e Unaé; ao Estado de Sergipe:
Cr$ 375.000,00; ao Estado de Alagoas: Cr$
375.000,00 e ao Estado do Rio Grande do Norte Cr$
500.000,00.
Parágrafo único. As quantias previstas neste
artigo serão entregues aos Governos dos respectivos
Estados, que prestarão contar da sua aplicação
dentro de um (1) ano.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Discussão única da proposição nº 22, de 1948,
emenda substitutiva apresentada pela Câmara dos
Deputados ao projeto nº 1, de 1946, que modifica a
competência do Tribunal do Juri. (Com parecer
favorável nº 133, da Comissão de Constituição e
Justiça).
O SR. FERREIRA DE SOUZA (*): – Sr.
Presidente, o fato de entrar em discussão a emenda
da Câmara dos Deputados, antes de aplicado o
parecer, dada a urgência da lei, obriga-me a vir à
tribuna para esclarecer, se possível, ao Senado, os
pontos fundamentais dêsse mesmo parecer, e
comentar a orientação substancial da própria
Câmara dos Deputados.
Examinada a emenda por ela remetida ao
Senado, verifica-se não haver qualquer alteração de
monta. Aquilo que mais despertou discussões no
Senado – as normas que informam o próprio projeto,
que lhe constituem o núcleo – foi inteiramente
respeitada.
––––––––––––––––––
(*) Não foi revisto pelo orador.

Concordou a Câmara dos Deputados na
definição dos crimes da competência do Juri.
Nenhuma dúvida manifestou quanto à limitação do
conceito dos crimes dolosos contra a vida, a que se
refere o artigo 141 parágrafo 28, da Constituição
Federal. Consagrou os mesmos casos de recurso da
decisão do Juri, admitindo, não obstante forte
discussão no plenário, a possibilidade da apelação,
tendo por base a desconformidade entre tal decisão
e a prova dos autos.
Neste particular, mesmo, enquanto alguns
eminentes Deputados, altos conhecedores da
matéria e a cujo valor intelectual rendo a minha
homenagem, sustentavam a inconstitucionalidade da
norma por contrária, ao seu vêr, ao princípio da
soberania do juri, outros se levantaram em defesa da
nossa orientação, valendo mesmo notar a
interessante e segura intervenção do Deputado
Gustavo Capanema, declarando que o conflito entre
as duas corrente não se baseava pròpriamente no
conceito de soberania, mas no desejo de alguns de
que, por soberania, se traduzisse a infalibilidade do
próprio Juri.
Nenhuma divergência, pode-se dizer, animou
a emenda da Câmara dos Deputados. O que
esta fez foi, substancialmente, o que fazem
muitos legisladores, e nós mesmos já o tentamos
em outros projetos de lei, inserir as normas
sôbre o juri no próprio Código do processo
Penal – por forma que, de uma lei separada,
a respeito dessa instituição, aparecesse uma
modificação nas disposições do Código. Isso facilita
a consulta à lei e assegura maior continuidade da
codificação.
É êsse o mesmo método de ação na
França, por exemplo, onde a grande estabilidade
do Código de NapoIeão se deve, em grande
parte, a tal forma consagrada pelo legislador daquela
terra.
Considero incontestàvelmente acertada essa
orientação.
Perguntar-se-á, então, por que o Senado
assim não procedeu, quando organizou o projeto.
Por duas razões. A primeira é que no nosso
sentir, a lei que estavamos elaborando nos fins do
ano de ilegível seria simples lei de emergência, para
atender ao juri imediatamente, sem prejuízo da
elaboração de outra que também regulasse, em
separado, toda a instituição.

– 337 –
A demora na revisão por parte da Câmara dos
Deputados e o próprio entrosamento das disposições
propostas pelo Senado vieram mostrar que não
devemos pensar tratar-se apenas de lei de
emergência, mas sim de lei rigorosamente
permanente.
Ficava, então, de pé a grande questão: deve o
juri ser regulado em lei especial, no Código do
Processo Penal?
A primeira opinião foi, a princípio, atacada por
alguns membros da Comissão, inclusive pelo orador
que neste momento se dirige aos seus colegas.
Entretanto, nenhum desdouro há mas, antes, prazer
de minha parte em manifestar minha convicção de
hoje contrária à de ontem.
A
tradição
brasileira
consagra
a
regulamentação do juri nos códigos apesar
da sua especialidade e de haver certa originalidade
nas suas formas. Todos os Códigos de
Processo Penal a têm consagrado. E a mim
me parece justa. Nada aconselha a mudança
de orientação. A orientação seguida pela Câmara
dos Deputados é justamente a adotada pela
própria Comissão de Constituição e Justiça do
Senado.
Ainda em relação à emenda oferecida
pela Câmara há o seguinte: o Senado, do
mesmo modo que a anterior a Lei do Juri,
determinou e leitura integral do processo pelo
escrivão. A Câmara propôs – com evidente acêrto –
se restabelecesse a norma do atual Código de
Processo penal que substitui essa leitura enfadonha,
paulificante mesmo, por simples relatório do Juiz,
esclarecedor dos jurados, embora assegure aos
jurados e às partes a possibilidade de obterem a
leitura de qualquer peça do processo que
considerem necessária.
O SR. CAMILO MÉRCIO: – A acusação e a
defesa esclarecem o processo objetivamente.
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA: –
Outras alterações, Sr. Presidente, visam a
determinação de prazos. São mais de redação
que mesmo de forma. O Senado resolverá
conceder o prazo de duas horas para a acusação,
duas para a defesa, uma para a réplica e uma
para a tréplica, com a possibilidade de prorrogação
de mais uma hora para a réplica e outra para
a tréplica. A Câmara preferiu três horas para
a acusação, três para a defesa uma hora
para a réplica e uma hora para a tréplica.
No fundo, é o mesmo que foi adotado pelo
Senado. Através da prorrogação chegaríamos

às mesmas quatro horas para cada uma das partes.
Veja, portanto, V. Ex.ª Sr. Presidente que a
orientação da Câmara dos Deputados não contradiz
a de Senado e que, portanto, a emenda deve ser
aceita.
É possível que nos ocorressem observações e
detalhes; mas as outras disposições são tão claras,
tão precisas e correspondem de tal forma ao nosso
pensamento e à. instituição do juri, que não convém
cortar a emenda, parti-la, no momento da votação do
projeto. A sua aceitação é de absoluta necessidade
para a regularidade dos processos jurídicos penais e
para o próprio bom nome do Parlamento.
Essas as razões, Sr. Presidente, que levaram
a Comissão de Constituição e Justiça a opinar pela
aprovação geral e simples, de tôda a emenda
oferecida pela Câmara dos Deputados. E pode o
Senado estar certo de que, seguindo essa
orientação, terá concorrido, não para a promulgação
de uma lei má, mas de uma lei que atende às
necessidades da instalação e que só pode
recomendar o Congresso Nacional. (Muito bem;
muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
(Pausa).
Mais nenhum sr. senador desejando usar da
palavra, dou-a por encerrada.
Em votação.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (Pela ordem):
– Sr: Presidente, requeiro a V. Ex.ª, em face do
parecer da Comissão de Constituição e Justiça
consulte ao Senado sôbre se contente se faça a
votação em globo da emenda oferecida pela Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador
Ferreira de Souza requer a votação em globo da
emenda oferecida ao projeto pela Câmara dos
Deputados.
Os srs. senadores que aprovam o
requerimento, queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
É aprovado e vai à sanção o seguinte:
SUBUTITUTIVO
Da Câmara dos Deputados

do

Ao projeto do Senado nº 1, de 1946.
Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
A
organização
do
Tribunal
Juri
e,
igualmente,
o
processo
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dos crimes da sua competência continuam a ser
regidos pelo Código de Processo Penal, com as
modificações decorrentes do disposto no art. 141 §
28, da Constituição e constantes da presente lei.
Art. 2º O § 1º do art. 74, do Código de
Processo Penal é substituído pelo seguinte:
"§ 1º Compete ao Tribunal do Juri o julgamento
dos crimes previstos nos arts. 241, § 1º, 121,
parágrafo 2º, 122 parágrafo único, 123, 124, 125, 126
e 127 do Código Penal, costumados ou tentados".
Art. 3º O art. 78 do Código de Processo Penal
passa a ser o seguinte:
Art. 78. Na determinação da competência por
conexão ou contigência serão observadas as
seguintes regras:
I – no concurso entre a competência do juri e a
do outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a
competência do juri;
II – no concurso de jurisdição da mesma
categoria;
a) preponderará a do lugar da infração à qual
tem cominada a pena mais grave;
b) prevalecerá a do lugar em que houver
ocorrido o maior número de infrações, se as
respectivas penas forem de igual gravidade;
c) firmar-se-á a competência pela prevenção
nos outros casos;
III – no concurso de jurisdição de diversas
categorias predominará a de maior graduação.
IV – no concurso entre a jurisdição comum e a
especial, prevalecerá esta".
Art. 4º – O artigo 466 do Código de Processo
Penal terá a seguinte redação:
"Art. 466 – Feito e assinado o interrogatório, o
presidente, sem manifestar sua opinião sôbre o mérito
de acusação ou de defesa, fará o relatório do processo
e exporá o fato, as provas e as conclusões das partes.
§ 1º – Depois do relatório, o escrivão lerá,
mediante ordem do presidente, as peças do
processo cuja leitura fôr requerida pelas partes ou
por qualquer jurado.
2. – Onde fôr possível, o presidente mandará
distribuir aos jurados cópias dactilografadas ou
impressas, da pronúncia, do libelo e da
contrariedade, além de outras peças que considerar
úteis para o julgamento da causa".

Art. 5º – O parágrafo único do artigo 484
do Código de Processo Penal passa a ser o
seguinte:
"Parágrafo único – Serão formulados quesitos
relativamente às circunstâncias agravantes e
atenuantes, previstas nos arts. 44, 45 e 48 do Código
Penal, observado o seguinte:
I – para cada circunstância agravante,
articulada no libelo, o juiz formulará um quesito;
II – se resultar dos debates o conhecimento da
existência de alguma circunstância agravante não
articulada no libelo, o juiz a requerimento do
acusador, formulará o quesito e ela relativo.
III – O juiz formulará sempre um quesito sôbre
a existência de circunstâncias atenuantes, tenham
ou não sido articuladas nas respostas".
IV – se o juri afirmar a existência de
circunstâncias atenunantes, o juiz o questionará a
respeito das que lhe parecerem aplicáveis ao caso,
fazendo
escrever
os
quesitos
respondidos
afirmativamente, com as respectivas respostas.
Art. 6º – O art. 492 do Código de Processo
Penal é substituído pelo seguinte, observados os
seus dois parágrafos:
"Art. 492 – Em seguida, o juiz lavrará a
sentença, com observância do seguinte:
I – no caso de condenação, terá em
vista
as
circunstâncias
agravantes
ou
atenuantes, reconhecidas pelo juri, e atenderá,
quanto ao mais, ao disposto nos ns. II a VI do artigo
387;
II – no caso de absolvição:
a) – mandará por o réu em liberdade, se
afiançável o crime ou, desde que tenha ocorrido a
hipótese prevista no artigo 318, ainda que
inafiançáveI;
b) – ordenará a cessação das interdições
de direitos que tiverem sido provisòriamente
impostas;
c) – aplicará medida de segurança, se
cabível".
Art. 7º – É acrescentada ao artigo
564 do Código de Processo Penal êste
parágrafo:
"Parágrafo
único
–
Ocorrerá
ainda
a
nulidade,
por
deficiência
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dos quesitos ou das suas respostas, e contradição
entre estas"
Art. 8º O art. 593 do Código do Processo
Penal passa a ser o seguinte:
"Art. 593 – Caberá apelação no prazo de cinco
dias;
I – das sentenças definitivas de condenação
ou absolvição proferidas pelo Juiz singular;
I – das decisões definitivas ou com fôrça de
definitivas, proferidas por juiz singular, nos casos não
previstos no capítulo anterior:
III – das decisões do Tribunal do Juri,
quando:
a) – ocorrer nulidade posterior à pronúncia;
b) – for a sentença do juiz presidente contrário
à lei expressa ou à decisão dos jurados.
c) houver êrro ou injustiça no tocante à
aplicação da pena ou da medida de segurança.
d) – for a decisão dos jurados manifestamente
contrária à prova dos autos.
1º Se a sentença do juiz presidente for
contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos
jurados aos quesitos, o Tribunal ad quem fará a
devida retificação.
§ 2º Interposta a apelação com fundamento no
nº III, letra c, dêste artigo, o Tribunal ad quem se lhe
der provimento, retificará a aplicação da pena ou da
medida de segurança.
§ 3º Se a apelação se fundar no nº III, letra d,
dêste artigo, e o Tribunal ad quem se convencer de
que a decisão dos jurados é manifestamente
contrária à prova dos atos dar-lhes-á provimento
para sujeitar o réu a novo julgamento; não se
admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda
apelação.
§ 4º Quando cabível a apelação, não poderá
ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que
sòmente de parte da decisão se recorra".
Art. 9º O art. 596 do Código de Processo
Penal é substituído pelo seguinte:
"Art. 596. A apelação de sentença absolutória
não impedirá que o réu seja pôsto imediatamente em
liberdade, salvo nos processos por crime a que a lei
comine pena de reclusão, no máximo por tempo
igual ou superior a oito anos.

§ 1 A apelação não suspenderá a execução da
medida de segurança aplicada provisòriamente.
§ 2º A apelação de sentença absolutória não
terá efeito suspensivo, quando fôr unânime a decisão
dos jurados".
Art. 10. O art. 474 do Código de Processo
Penal passa a ser o seguinte, conservados os seus
dois parágrafos:
"Art. 474. O tempo destinado à acusação e à
defesa será de três horas para cada uma, e de uma
hora, para à réplica, e, outro tanto, para tréplica".
Art. 11. Esta lei entrará em vigor no Distrito
Federal, três dias depois da sua publicação; dez dias
nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas
Gerais; e vinte dias, nos demais Estados e nos
Territórios.
Parágrafo único. O disposto no parágrafo 3º
do art. 593 do Código de Processo Penal, segundo a
redação que lhe é dada pela presente lei, se aplica a
todos os processos pendentes de julgamento nos
tribunais de Justiça qualquer que tenha sido a data
da interposição das apelações.
Art. 12. Revogam-se os artigos 604 605 e 606,
do Código de Processo Penal assim como quaisquer
outras disposições que colidirem com a presente lei.
O SR. CÍCERO DE VASCONCELOS (Pela
ordem): – Sr. Presidente, a Comissão de Redação
de Leis já ofereceu a redação final da proposição nº
268, de 1947, a qual se encontra sôbre a Mesa.
Dada a angústia de tempo e atendendo aos
objetivos da medida, requeiro a V. Ex.ª consulte ao
Senado sôbre se concede dispensa de imprensão a
fim de que a mesma seja imediatamente discutida e
votada.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador Cícero
de Vasconcelos requer dispensa de publicação da
redação final da proposição nº 268, de 1947, para
que seja imediatamente discutida e votada.
O
srs.
senadores
que
aprovam
o
requerimento, queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Em discussão o parecer. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a
encerrada.
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Os senhores que aprovam o parecer nº 156,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
A proposição nº 268, de 1947, sobe à sanção.
Esgotada a matéria da ordem do dia, e nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
designando para a da próxima quinta-feira, 12 do
corrente, a seguinte:
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única, do requerimento
nº 218, de 1947, que solicita registro em ata, do
transcurso da data centenária do nascimento do Dr.
Manoel Messias de Gusmão Lira, antigo Senador da
República. (Com parecer favorável, nº 134, da
Comissão de Constituição e Justiça).
Discussão única do projeto de resolução do
Congresso Nacional nº 1, de 1948, que aprova o
Tratado Interamericano de Assistência Recíproca
para a Manutenção da Paz e da Segurança do
Continente. (Com pareceres ns. 140 e 141, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Relações
Exteriores, favoráveis).
Discussão única da proposição nº 272, de
1947, que disciplina a promoção nos cursos superiores
e faculta a transferência de alunos nas condições

que estabelece. (Com parecer favorável, sob nº 125,
da Comissão de Educação e Cultura).
Discussão única da proposição nº 73, de 1948,
que regula vantagens e transferência para a reserva
de coroneis e capitães de mar e guerra das Fôrças
Armadas. (Com pareceres favoráveis, sob ns. 154 e
155, das Comissões de Constituição e Justiça e de
Forças Armadas).
Discussão única da proposição nº 8 de
1948, que abre pelo Ministério da Fazenda o
crédito especial de Cr$ 151.000.000,00 para
indenização do acêrvo da Companhia Industrial
Brasileira de Papel, Emprêsa de Armazens
Frigoríficos e Southem Brasil Lamber and
Colonization Company e autoriza a alienação
dessas Emprêsas. (Com pareceres favoráveis,
sob ns. 131 e 132, respectivamente das
Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças).
Discussão única da indicação nº 2 de
1948, da Comissão de Viação e Obras Públicas,
no sentido de ser constituída uma comissão
Mista de Deputados, para conhecer as providências
tomadas pelo Govêrno a respeito da Companhia
Vale do Rio Doce e promover o contrôle da aplicação
dos novos recursos a serem fornecidos à mesma
organização. – Levanta-se a sessão às 17 horas.

35ª SESSÃO, EM 12 DE FEVEREIRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. JOÃO VILLASBOAS, 2º SECRETÁRIO.
As 14 horas comparecem os
Senadores:
Alvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Clodomir Cardoso.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Fernandes Tavora.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Americo.
Apolonio Sales.
Cicero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Pinto Aleixo.
Attillio Vivacqua.
Henrique de Novaes.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Sá Tinoco.
Alfredo Nasser.
João Villasbôas.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Olavo Oliveira (29).

Senhores Grande do Sul, apelando no sentido de
não
ser
aprovada
a
emenda
Souza
Costa,
que
exclui
os
mensalistas
e
quinzenalistas
do
Projeto
que
estabelece o repouso semanal remunerado. –
Inteirado.
Ofícios:
Do
Sr.
Presidente
da
Assembléia
Legislativa do Estado de Goiás, comunicando
haver declarado, pela Deliberação nº 1,
de
7-1-48,
extintos
os
mandatos
dos
deputados estaduais e suplentes eleitos sob a
legenda do Partido Comunista do Brasil. –
Inteirado.
Do Sr. Agripino de Barros, comunicando
haver tomado posse do cargo de Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. –
Inteirado.
Do
Sr.
Antônio
Pina
Medrado,
comunicando haver tomado posse do cargo de
Prefeito do Município de Mucugê, Estado da
Bahia. – Inteirado.
Do Sr.1º Secretário da Câmara dos
Deputados (5), transmitindo as seguintes
proposições:
PROPOSIÇÃO
Nº 36, de 1948

(Projeto nº 199, de 1948, da Câmara dos Deputados)
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 29
Srs. Senadores. Havendo número legal, está aberta a
Autoriza o financiamento do saldo da safra de
sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
cêra de carnaúba de 1946-47 e da safra de 1947-48,
O SR. APOLÔNIO SALES (servindo de 2º e dá outras providências.
Secretário): – procede à leitura da ata da sessão anterior,
que, posta em discussão, é sem debate aprovada.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º E' o Poder Executivo autorizado
O SR. 2º SUPLENTE (servindo de 1º
Secretário): – lê o seguinte:
a financiar o saldo das safras de cêra
de
carnaúba,
por
intermédio
da
EXPEDIENTE
Carteira Agrícola e Industrial do Banco
do Brasil S. A., isto é: a de 1946-47
Telegrama:
e a de 1947-48, na base de Cr$ 600,00
Do Presidente do Instituto dos Bancários de Porto para
o
"Parda
Gordurosa",
e
as
Alegre, Estado do Rio
denominadas
"Cuaípe"
e
"Flôr
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Primeira", por Cr$ 620,00 e Cr$ 700,00
respectivamente.
Parágrafo único. Os preços indicados se
entendem por arroba de cêra classificada,
ensacada, despachada e posta em qualquer dos
portos de embarque de São Luiz do Maranhão,
Parnaíba-Piauí e Fortaleza-Ceará.
Art. 2º Compreende-se por safras de 194647 e 1947-48, aquelas cujos trabalhos tiveram
inicio em agôsto de 1946 e 1947, respectivamente.
Art. 3º O Poder Executivo fará as operações
de crédito necessárias à execução da presente lei,
que entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
A Comissão de Finanças.
PROPOSIÇÃO
N.º 37, de 1948
Dispõe sobre a responsabilidade de direitos
de bancos e casas bancárias, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Os diretores e gerentes responsáveis
pela direção de bancos e casas bancárias deverão
empregar, no exercício de suas funções, tanto no
interêsse da emprêsa, como no do bem público, a
diligência que todo homem ativo e probo emprega
na administração de seus próprios negócios.
Art. 2º Respondem solidariamente pelas
obrigações assumidas pelos bancos e casas
bancárias, durante a sua gestão e até que elas se
cumpram, os diretores e gerentes que procederem
com culpa ou dolo, ainda que se trate da
sociedade por ações, ou de sociedade por cotas,
de responsabilidade limitada.
Parágrafo único. A responsabilidade se
circunscreverá ao montante dos prejuízos
causados pela inobservância do disposto nesta lei,
sempre que fôr possível fixá-la.
Art.3º Nos casos de liquidação extra-judicial
de bancos e casas bancárias, nos têrmos
do Decreto-lei número 8.228, de 3 de
maio de 1946, e leis subseqüentes e também nos
casos de concordata ou falência desses
estabelecimentos, a Superintendência da Moeda e
do Crédito procederá a Inquérito para o fim de
apurar se foi observada, pelos diretores e gerentes

a norma de conduta estatuída no artigo 1º.
Art. 4º Verificada a inobservância do
disposto no artigo 1º, a Superintendência da
Moeda e do Crédito, em caso de liquidação extrajudicial, dará conhecimento do fato em relatório, ao
Procurador Regional da República, qual, por seu
turno, requererá sem perda de tempo, ao juiz
competente para declarar a falência do
estabelecimento, o sequestro dos bens dos
diretores e gerentes responsáveis, quantos bastem
para a efetivação da responsabilidade.
Parágrafo único. Os bens sequestrados
serão entregues ao liquidante, a quem
competirá
administrá-lo,
receber
seus
rendimentos e de tudo prestar contas, na
qualidade de fiel depositário.
Art. 5º A responsabilidade dos diretores
e gerentes do estabelecimento em liquidação
será apurada, e se tornará efetiva, mediante
processo ordinário que ocorrerá em juízo que
houver concedido o sequestro.
§ 1º O Procurador da República
requerente do sequestro proporá a ação
dentro de noventa dias, contados da
efetivação da medida e cessarão os feitos
desta, se o processo não fôr iniciado nesse
prazo.
§ 2º Se, decretado o sequestro ou iniciada a
ação, sobrevier a falência do estabelecimento
liquidado, competirá ao síndico tomar, daí por
diante, as providências necessárias ao efetivo
cumprimento das determinações desta lei, ao qual
cabe, ainda, promover, no prazo de trinta dias,
contados a data do seu compromisso, a habilitação
da massa falida no processo.
Art. 6º Os credores particulares dos
diretores e gerentes, cujos bens sejam
sequestrados, poderão concorrer à liquidação
extra-judicial dêsse bens, sendo-lhe aplicáveis as
disposições do capítulo IV do Regulamento
aprovado pelo Decreto-lei nº 9.346, de 10 de junho
de 1946, e o princípio estabelecido pelo nº III do
artigo 128, a lei de falências.
§ 1º As declarações de crédito dêsses
credores importarão no vencimento antecipado dos
créditos declarados, com as conseqüências
previstas nas letra b do artigo 6º daquele
Regulamento, e ficarão suspensas, durante o
processo da liquidação, as prescrições em curso.
§ 2º Os credores referidos neste artigo,
que não se habilitarem no prazo fixado
no
artigo
14,
do
Regulamen-
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to de 10 de junho de 1946, não poderão intervir no
processo da liquidação extra-judicial, nem fazer,
em tempo algum, qualquer reclamação ou pedido,
em juízo ou fora dêle, com referência aos bens
sequestrados.
Art. 7º A Superintendência da Moeda e do
Crédito, quando a liquidação se processar extrajudicialmente, fixará o têrmo legal da liquidação, e
designará a data em que se tenha caracterizado
êsse estado, a fim de permitir a renovação, pela
forma e nos casos previstos na lei de falências,
dos atos dos diretores e gerentes responsáveis.
Art. 8º Requerida concordata preventiva de
banco ou de casa bancária, ou declarada a sua
falência, sem que antes seja intentado o processo
da liquidação extra-judicial, a Superintendência da
Moeda e do Crédito enviará ao representante do
Ministério Público local, com função no juízo da
falência, o relatório referido no artigo 5º, para que
êle
requeira
Imediatamente
o
seqüestro
determinado nesse mesmo artigo.
Parágrafo único. Os bens seqüestrados
serão entregues, no caso de concordata, a
depositário nomeado pelo juiz, e, no de falência,
ao síndico.
Art. 9º Passada em julgado a sentença que
apurar a responsabilidade dos diretores e
gerentes do estabelecimento liquidado ou falido,
ficará o liquidante, ou o síndico, investido de
amplos poderes para a liquidação dos bens
seqüestrados, e de proceder, quanto a êstes,
como se os houvesse arrecadado inicialmente.
Art.10. Em caso de concordata preventiva,
passada em julgado a sentença que a conceder os
bens seqüestrados, serão restituídos aos donos,
com os rendimentos percebidos, descontadas as
despesas do seqüestro, conservação e guarda. Se
a concordata não for concedida, serão os bens
entregues ao síndico da falência.
Art.11 A Superintendência da Moeda e do
Crédito promoverá, imediatamente, após a
publicação desta lei, um levantamento das
responsabilidades dos estabelecimentos de
crédito, perante a Caixa de Mobilização e
Fiscalização Bancária e das garantias contra elas
oferecidas. O saldo entre as responsabilidades e o
valor
líquido
ou
real,
das
garantias,
se fôr favorável, será levado em conta no

cômputo da liquidez do respectivo estabelecimento,
para todos os efeitos.
Art.12. Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
As Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças
PROPOSIÇÃO
Nº 38, de 1948
(Projeto nº 221, de 1948, da Câmara dos Deputados)
Aprova o contrato celebrado entre o Ministério da
Agricultura, Indústria e Comércio e a Construtora
Manuel Pereira Limitada. para a construção de uma
cooperativa agro-pecuária na Fundação Darcy Vargas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. único. E' aprovado o contrato, com respectivo
têrmo aditivo, celebrado entre o Ministério da Agricultura,
e a Construtora Manuel Pereira Limitada, para construção
da sede de uma cooperativa agro-pecuária, na Fundação
Darcy Vargas (Cidade das Meninas), situada à margem
da Rodovia Rio-Petrópolis, e autorizado o respectivo
registro pelo Tribunal de Contas, na conformidade do
disposto em nº III, § 1º, do art. 77 da Constituição Federal,
revogadas as disposições em contrário.
As Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
PROPOSIÇÃO
Nº 39, de 1948
(Projeto n° 893, de 1948, da Câmara dos
Deputados)
Concede o auxílio de.......... Cr$ 500.000,00 à
Cruz Vermelha Brasileira.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º E' concedido o auxilio de Cr$ 500.000,00
(quinhentos mil cruzeiros) à Cruz Vermelha Brasileira,
para ampliação e aparelhamento da sua Escola de
Enfermagem.
Parágrafo único. A Cruz Vermelha Brasileira prestará
as respectivas contas, na forma da legislação vigente.
Art.2º Revogam-se as disposições em contrário.
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PROPOSIÇÃO

PARECER

Nº 40, de 1948

Nº 158, de 1948

(Projeto nº 1.182, de 1948, da Câmara dos
Deputados)
Autoriza a abertura do crédito especial de Cr$
84.000,00, para ocorrer a despesa do pessoal do
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

Da Comissão de Redação de Leis.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir
ao Poder Judiciário o crédito especial de oitenta e
quatro mil cruzeiros (Cr$ 84.000,00), para ocorrer ao
pagamento, em 1947, de gratificações de
representação aos membros do Tribunal Regional
Eleitoral de Sergipe e ao pessoal da respectiva
Secretaria.
Art.2º Revogam-se as disposições em
contrário.
A Comissão de Finanças.
São lidos e vão a Imprimir os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 157, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis.
Relator: Waldemar Pedrosa.
1948.

Redação final do Projeto de Resolução nº 2, de

Com êste, a Comissão submete ao Senado a
redação final do Projeto de Resolução, nº 2 dêste
ano.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 6
de fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Waldemar Pedrosa, Relator. – Ribeiro
Gonçalves. – Cícero de Vanconcelos.
Projeto de Resolução n° 2, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve, nos têrmos do art.
40 da Constituição e do art.93 do Regulamento da
sua Secretaria, nomear Laura Bandeira Acioly para
preencher, no quadro da mesma, a vaga de
taquígrafo classe M.

Relator: Waldemar Pedrosa.
Redação final da proposição nº 176 de 1947.
A Comissão submete ao Senado a redação final
da Proposição nº 176 de 1947, da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 6 de
fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Waldemar Pedrosa, Relator. – Cícero de Vasconcelos.
– Ribeiro Gonçalves.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$
40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) para pagamento ao
servidor da União José Augusto de Farias, da
gratificação que lhe foi concedida, de acôrdo com os
artigos 120, item IV. e 123, do Decreto-lei nº 1.713, de
28 de outubro de 1939, pela invenção de u'a máquina
de espadelar fibras.
Art 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER
N° 159, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis.
Relator: Ribeiro Gonçalves.
Redação final da Proposição número 253 de 1947.
A Comissão apresenta, com este, a redação final
da proposição nº 253, de 1947, da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis em 6 de
fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso Presidente. –
Ribeiro Gonçalves, Relator. – Cícero de Vasconcelos. –
Waldemar Pedrosa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São aprovados os Atos concluídos na
Conferência Internacional de Saúde reunida em Nova
Yorque, de acôrdo com a vocação de 19 de julho de
1946, feita pelo Conselho Econômico e Social das
Nações Unidas.
Art.2º Revogam-se as disposições em contrário.
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PARECER
Nº 160, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis.
Relator: Cícero de Vasconcelos.
Redação final da Proposição nº 297, de 1947.
A Comissão submete ao Senado a redação
final da proposição nº 297, de 1947, da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 6
de Fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente – Cícero de Vasconcelos, Relator –
Ribeiro Gonçalves. – Waldemar Pedrosa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Educação e Saúde o crédito especial
de vinte e sete milhões, duzentos e um mil, duzentos e
quatro
cruzeiros
e
cinqüenta
centavos
(Cr$..........27.201.204,50),
para
pagamento
à
Prefeitura do Distrito Federal, da importância destinada
a auxiliar, no exercício de 1947, a manutenção dos
serviços de esgotos da Capital da República.
Art. 2° A Verba 8 – Serviços e Encargos,
Consignação I, subconsignação 36 – 04 – 05, alínea
b, Anexo n° 15, do Orçamento Geral da República
para 1947 (Lei nº 3 de 2 de dezembro de 1946), fica
sem aplicação em importância correspondente à
mencionada no artigo anterior.
Art. 3º – Esta lei entrará vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PARECER
N° 161, de 1948
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o Oficio
S-30, de 1947.

letra M. devidamente equipado em vencimentos aos
demais funcionários, de conformidade com o artigo 23
do Ato das Disposições Transitórias da Constituição".
Em outros itens afirma que se exige dos Inspetores
"sólida base de cultura geral, conhecimento mais ao
menos profundo de tôdas as matérias do curso de
humanidades", sem maior relação com a retribuição
financeira. E ainda o memorial esclareci: "Não se fala
de quantos atos ilegais, de quantos iniciativas
prejudiciais ao ensino, de quantos gestos de
conseqüências funestas para a educação dos jovens
adolescentes foram sustados pela intervenção enérgica
dos inspetores federais; o que é altamente louvável a
vigilância cívica em tôrno de problemas de alta
magnitude para os destinos do Brasil".
O Senado Federal não pode tomar a iniciativa da
elaboração de qualquer Proposição, por força do artigo
67, parágrafo dois da Constituição que expressamente
determina: "...compete exclusivamente ao Presidente
da República a iniciativa das leis que criem empregos
em serviços existentes, aumentem vencimentos". –
cuja disposição imperativa não apresenta nenhuma
dúvida. Assim, somos de opinião que se deve aguarda:
oportunidade para melhor apreciação futura de inteiro
conteúdo do fundamentado memorial.
Somos de parecer que o oficio em estudo deve
ser arquivado.
Sala das Comissões em 6 de fevereiro de 1948.
– Camilo Mercio, Presidente. – Flávio Guimarães.
Relator. – Cícero de Vasconcelos. – Francisco Gallotti.
– Arthur Santos.
Publicado no Diário do Congresso Nacional de
13 de fevereiro de 1948.
PARECER
Nº 162 – 1948

Da Comissão Especial de Revisão do Regimento
Interno.
Relator: Senador Flávio Guimarães.
Relator: Senador Attillo Vivacqua.
A Associação dos Inspetores Federais do Redação final do Projeto de Resolução nº 7, de 1947.
Ensino Secundário de Minas Gerais dirigiu ao Exmo.
Senhor Presidente do Senado interessante memorial REFORMA O REGIMENTO INTERNO NO ESTADO
em cujos fundamentos se verifica a razão muito
FEDERAL
sólida dos argumentos apresentados em que pleteia
o apôio do Senado Federal, "para, o fim de ser
O Senado Federal decreta:
criado o Quadro de Inspetores de Carreira,
Art.1º
O
Senado
Federal
tem
sua
que se inicie na letra H e termine, pelo menos na sede
na
Capital
da
República
e,
en-
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quanto não dispuser em contrário reunir-se-á no
Palácio Monroe.
Parágrafo único. Em casos de guerra, de
comoção intestina, de calamidade pública, ou de
ocorrência que impossibilite o seu funcionamento no
Palácio Monroe, por determinação da Mesa ou da
Comissão Diretora, a requerimento da maioria dos
senadores, o Senado Federal poderá reunir-se
eventualmente, em qualquer outro local.
Art. 2º Cinco dias antes da data, fixada para a
abertura do Congresso Nacional, deverão os
senadores comparecer ao edifício do Senado, às
quatorze e meia horas para as reuniões,
preparatórias, que se realizarão com a presença de,
pelo menos, onze senadores e sob a direção da Mesa
eleita para a sessão legislativa anterior, excluídos os
membros que tiverem perdido ou terminado o
mandato.
§ 2º O Senador impossibilitado de comparecer
às reuniões preparatórias comunicará esse fato ao
1º Secretário, declarando quando poderá fazê-lo.
§ 2º Na falta dos membros da Mesa da sessão
anterior, assumirá a presidência o Senador mais
idoso, ocupando os cargos de secretários os quatro
mais moços. Faltando os secretários, o provimento
se fará na ordem crescente das idades, a começar
do mais moço.
Art. 3º Verificada a presença, na Capital
Federal, de senadores em número correspondente
ao "quorum" exigido no art. 81, § 1º, o Senado
comunicá-lo-á à Câmara dos Deputados e ao
Presidente da República. A mesma comunicação
será feita no caso de não se verificar êsse "quorum"
até a véspera do dia fixado para abertura do
Congresso Nacional.
Art. 4º Satisfeito o disposto no artigo anterior,
o Vice-Presidente do Senado, ou o seu substituto
legal, dará por encerrada as reuniões preparatórias
e convidará os senadores para a sessão solene de
instalação do Congresso Nacional.
Art. 5º Além da Instalação solene a 15 de
março de cada ano, haverá sessão conjunta do
Senado e da Câmara dos Deputados para:
I – inaugurar as sessões legislativas
extraordinárias na forma da Constituição Federal;
II – elaborar ou reformar o Regimento Comum
(Consti. Fed., artigo 41, II);

III – receber o compromisso do Presidente e do
Vice-Presidente da República (Cont. Fed., art. 41, III);
IV – deliberar sôbre o veto (Const. Fed., art. 41. IV);
V – eleger o Presidente e o Vice-Presidente da
República, no caso previsto no § 2º do art. 79 da
Constituição Federal.
VI – deliberar sôbre decreto de estado de sítio
expedido pelo Presidente da República (Const. Fed
arts. 208, parágrafo único e 211).
Art. 6º Sempre que um têrço dos membros do
Senado resolver convocar extraordinàriamente o
Congresso Nacional, na conformidade do art. 39,
parágrafo único, da Const. Fed., a Resolução será
promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente e
imediatamente publicada e comunicada ao Presidente
da câmara dos Deputados, para as providências
necessárias à instalação da sessão legislativa, nos
têrmos do Regimento Comum.
TITULO II
Da Mesa
CAPÍTULO I
COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES
Art. 7º A Mesa se compõe de um Presidente, que
é o Vice-Presidente da República, de um VicePresidente e de quatro secretários.
§ 1° Para suprir a ausência dos secretários,
haverá dois suplentes.
§ 2º O Presidente convidará quaisquer
senadores para substituirem os secretários, na
ausência dos suplentes.
§ 3° Os Secretários e os suplentes substitutir-se-ão
conforme a numeração ordinal e, nesta mesma ordem,
substituirão o Presidente na falta do Vice-Presidente.
§ 4° Não estando presentes o Presidente e os
seus substitutos legais, assumirá a presidência o
Senador mais idoso.
Art. 8° Ao Presidente em exercício compete:
a) abrir a sessão, presidí-la e suspendê-la,
cumprindo ou fazendo cumprir a Constituição, as leis e
êste Regimento.
b) convocar as sessões extraordinárias ou
secretas durante as sessões legislativas;
c) assinar as atas respectivas, uma vez aprovadas;
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d) determinar o destino do expediente lido,
quando em cumprimento de resolução do Senado e
distribuir as matérias às comissões;
e) decidir as questões de ordem levantadas por
qualquer Senador
f) – orientar as discussões e fixar os pontos
sôbre que devem versar, podendo, quando
conveniente, dividir as proposições;
g) – dar posse aos senadores;
h) – propôr a prorrogação da sessão;
i) – designar a ordem do dia para a sessão
seguinte;
j) – nomear as comissões especiais
mencionadas no § 2º do artigo 42, bem como os
substitutos dos membros das comissões;
k) – convocar sessões extraordinárias ou secretas;
l) – promulgar as leis sôbre a matéria a que se
refere o artigo 66 da Constituição Federal bem como
as resoluções do Senado;
m) – assinar os projetos e emendas. remetidos
à Câmara dos Deputados. bem como os projetos
enviados à sanção do Presidente da República:
n) – convocar nos casos previstos na
Constituição Federal e neste Regimento, suplente de
Senador, por telegrama e publicação do Diário do
Congresso Nacional;
o) – comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral,
para os fins do parágrafo único do artigo 52 da
Constituição Federal, a vaga de Senador quando não
haja o respectivo suplente;
p) – promover publicação dos debates e de
todos os trabalhos e atos do Senado. impedindo a de
expressões vedadas, por êste Regimento, inclusive
quando constantes de documentos lidos pelo orador.
q) – assinar a correspondência do Senado, com o
Presidente da República, com os do Supremo Tribunal
Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e com as
autoridades estrangeiras de equivalente categoria.
r) – nomear e demitir livremente seu oficial de
Gabinete e designar dentre os funcionários do
Senado, os auxiliares do mesmo Gabinete.
Art. 9º Ao Vice-Presidente. compete, além do
disposto no art. 213, parágrafo único, da Constituição
Federal:
a) – substituir o Presidente nas suas faltas ou
impedimentos;

b) – exercer as atribuições estabelecidas nos
artigos 70, parágrafo 3º e 4º e 208, parágrafo único, da
Constituição Federal, quando não as venha exercido o
Presidente dentre de 48 horas.
c) – presidir as reuniões da Comissão Diretora,
podendo discutir e votar;
d) – ordenar as despesas de administração do
Senado em geral, nos limites das autorizações da
Comissão Diretora ou do próprio Senado;
e) – assinar a correspondência dirigida ao
Presidente da Câmara dos Deputados;
f) – nomear e demitir livremente seu oficial de
Gabinete e designar, dentre os funcionários do Senado,
os auxiliares do mesmo Gabinete.
§ 1º Quando no exercício da presidência do
Senado, em plenário, o Vice-Presidente terá apenas
voto de qualidade.
§ 2º Sempre que, como Senador, quiser o VicePresidente com exercício a presidência oferecer
qualquer proposição, bem como discutir e votar deixará
a direção dos trabalhos enquanto se tratar do assunto
em que intervier.
Art. 10. Ao 1º Secretário incumbe:
a) ler ao Senado, na íntegra, tôda a
correspondência da Câmara dos Deputados, do
Presidente da República, dos tribunais e juizes e dos
senadores e, em sumário, as conclusões dos pareceres
das comissões e quaisquer outros papeis que devam
constar do expediente da sessão;
b) ler, quando os respectivos autores não o
tiverem feito, as proposições apresentadas pelos
senadores;
c) despachar a matéria do expediente que lhe fôr
distribuída pelo Presidente.
d) fazer e assinar a correspondência salvo nas
hipóteses dos arts. 2º, III, letra g, e 9º letra e);
e) receber e abrir a correspondência dirigida ao
Senado, podendo autorizar o Diretor da Secretaria a
fazê-Io;
f) assinar, depois do Presidente, as atas das
sessões, os projetos e emendas remetidas à Câmara
dos Deputados e os projetos enviados à sanção do
Presidente da República;
g) providenciar para que sejam guardadas em
boa ordem as proposições para apresentá-las
oportunamente;
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h) providenciar no sentido de serem entregues
aos senadores, à medida que forem chegando os
avulsos impressos relativos às matérias a serem
discutidas e votadas, por forma que essa distribuição
se faça, o mais tardar, na véspera da sessão de cuja
ordem do dia constem as mesmas matérias;
i) anotar as discussões e votações do Senado
nos papéis sujeitos à sua guarda, auteticando-os com
a sua assinatura, bem como anotar as proposições
verbais que sejam formulados;
j) encaminhar, sem demora, os papéis
distribuídos às comissões;
k) apor ementas nas proposições recebidas da
Câmara dos Deputados, quando não as tiverem;
l) superintender os trabalhos da Secretaria e
fiscalizar-lhe as despesas.
Art. 11. Ao 2º Secretário compete;
a) fiscalizar a redação das atas e proceder-lhe
à leitura em sessão, assinando-as depois do 1º
Secretário;
b) exercer a atribuição de que trata a letra i do
art. 10;
c) lavrar as atas das sessões secretas;
d) assinar, depois do 1º Secretário, os projetos
e emendas remetidos à Câmara dos Deputados e os
projetos enviados à sanção do Presidente da
República.
Art. 12. Aos 3º e 4º Secretários compete:
g) fazer a chamada dos senadores, nos casos
determinados neste Regimento;
b) contar os votos em tôdas as votações;
c) auxiliar o Presidente na apuração das
eleições, anotando os nomes dos votados e
organizando as listas respectivas para serem lidas
imediatamente.
CAPÍTULO II
DA ELEIÇÃO DA MESA
O Vice-Presidente e os secretários serão
eleitos no início e de cada legislativo e servirão até a
eleição do ano seguinte, podendo ser reeleito.
Art. 14. A eleição do Vice-Presidente far-se-á
por escrutínio secreto, e maioria de votos dos
senadores presentes.
Parágrafo único. Se nenhum dos votados
obtiverem maioria absoluta de votos, proceder-se-á a
novo escrutínio entre os dois mais votados. Se houver
mais de dois com igual número de vo-

tos concorrerão ao segundo escrutínio os dois
mais idosos; e se ainda se der empate,
considerar-se-á eleito o mais Idoso.
Art. 15. A eleição dos secretários se
processará em dois escrutínios sucessivos, um
para 1º e 2º e outro para o 3º e 4º, de forma a
assegurar a representação proporcional dos
partados dentre os de partido diverso único).
§ 1º Em cada um dêsses escrutínios, cada
Senador votará num só nome, considerando-se
eleitos respectivamente 1º e 3º secertários os mais
votados, e 2º e 4º os mais votados dentre os de
partido diverso daquele, desde que êsse partido
tenha obtido, pela soma dos votos dados aos seus
representantes, um quinto do total dos sufrágios.
§ 2º No 2º escrutínio, cada Senador votará
em um só nome, considerando-se eleito 3º
Secretário o nome que alcançar maior número de
votos e 4º Secretário o que se seguir em votação
nas mesmas condições do parágrafo anterior.
§ 3º Quando, no primeiro e no segundo
escrutínios, os votados em segundo lugar
alcançarem igual número de votos, serão
considerados eleitos 2º e 4º Secretários aqueles
que
pertencerem
ao
partido
de
maior
representação no Senado. Se o empate se der no
primeiro e também no segundo escrutínio, o dêste
se decidirá, considerando eleito o nome do partido
que não foi contemplado no primeiro.
§ 4º Em qualquer dos casos acima previstos,
só será considerado eleito o candidato filiado a
partido que tenha alcançado um quinto do total dos
sufrágios.
§ 5º Se nenhum dos partidos minoritários
alcançar,
em
qualquer
dos
escrutínios,
um dos quocientes previstos nos parágrafos
anteriores, proceder-se-á à votação especial
para o cargo ou cargos, considerando-se
eleito o mais votado e, no caso de
empate, aquêle que pertencer ao partido
diverso do eleito para o cargo imediatamente
superior na Mesa.
§ 6º No caso dos partidos minoritários terem
igual
número
de
representantes
no
Senado, far-se-á a escolha por meio de
sorteio.
Art. 6º Os suplentes serão eleitos num só
escrutínio, considerando-se eleito 1º o mais votado
e 2º o mais votado de partido diferente.
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TÍTULOS III
Dos Senadores
CAPÍTULO I
DA POSSE E DO EXERCÍCIO DO MANDATO
Art. 17. A posse do Senador é ato público que
se realizará perante o Senado, durante a sessão
legislativa ordinária ou extraordinária, inclusive nas
reuniões preparatórias, devendo precedê-la a entrega
do diploma respectivo à Mesa.
§ 1º A apresentação do diploma tanto poderá
ser feita pelo diplomado, pessoalmente, ou por ofício
ao 1º Secretário, como por intermédio do seu partido,
ou de qualquer Senador,
§ 2º Presente o diplomado, o Presidente,
designará três senadores para recebê-lo e introduzí-lo
na sala das sessões, onde êle prestará o seguinte
compromisse: – "Prometo guardar a Constituição
Federal e as Leis do País, desempenhar fiel e
legalmente o mandato de Senador que o povo me
conferiu e sustentar a União, a integridade e a
independência do Brasil".
§ 3º Quando forem diversas a prestas o
compromisso, sòmente o primeiro pronunciará a
fórmula constante do § 2º, dizendo os demais, um por
um: "Assim o prometo".
§ 4º Durante o compromisso, todos os
presentes se manterão de pé.
Art. 18. Se o Senador eleito e diplomado não
prestar compromisso dentro de 180 dias, a contar da
data da inauguração da sessão legislativa,
entende-se haver renunciado ao mandato, salvo
motivos justificados, a juízo do Senado.
Art. 19. O suplente convocado para
substituição de Senador ou para o preenchimento de
vaga, terá o prazo de 30 dias para tomar posse,
podendo êsse prazo ser prorrogado por igual tempo,
pelo Senado, a requerimento escrito do interessado.
§ 1º O suplente, uma vez convocado, deverá
prestar o compromisso na forma do art. 17 e seus
parágrafos.
"§ 2º O compromisso só será prestado por
ocasião da 1ª convocação. Nas seguintes, o
Presidente comunicará à Casa a presença do
suplente, para assumir o exercício do mandato, e o
convidará a tomar lugar no recinto, introduzido nos
têrmos do § 2º do art. 17".
Art. 20. "O Senador deve apresentar-se no
edifício do Senado à hora

regimental, para tomar parte nas respectivas sessões,
considerando-se ausente aquele cujo nome não
constar da lista de presença".
Art. 21. Cabe ao Senador, uma vez
empossado:
a) tomar parte nas sessões, oferecer projetos,
indicações e emendas requerer, discutir, votar e ser
votado;
b) solicitar, por intermédio da Mesa ou dos
presidentes das comissões a que pertença,
informações das autoridades sôbre fatos relativos ao
serviço público ou que sejam úteis à elaboração
legislativa;
c) fazer parte das comissões, na forma do
Regimento;
d) falar quando julgar necessário, pedindo
prèviamente a palavra ao Presidente, e apartear os
discursos mediante permissão dos oradores,
observadas as disposições regimetnais;
e) examinar a todo o tempo quaisquer
documentos existentes no Arquivo, não podendo
retirá-los;
f) requisitar da autoridade competente, por
intermédio da Mesa ou diretamente, providências
para garantia das suas imunidades;
g) frequentar a Biblioteca e utilizar os seus
livros e documentos, não podendo, entretanto,
reitrá-los;
h) frequentar o edifício do Senado e as
respectivas dependências, só ou acompanhado de
pessoas de sua confiança, não podendo estas,
entretanto, ter ingresso no recinto durante as
sessões;
i) utilizar-se dos diversas serviços do Senado,
desde que para fins relacionados com o exercício de
suas funções;
j) receber diàriamente, em sua residência, o
Diário do Congresso Nacional e o Diário Oficial.
§ 1º o Senador só terá direito ao subsídio e á
ajuda de custo de que trata o art. 47 da Const.
Federal, depois de empossado e de haver
comparecido às sessões.
§ 2º O Senador substituído pelo suplente
perceberá a parte fixa do subsídio e continuará com
os direitos constantes das letras e, f, g, i e j, dêste
artigo, perdendo os enumerados nas demais letras.
§ 3º – Sem prejuízo do que caiba ao Senador
substituído o suplente convocado perceberá o
subsídio além da ajuda de custo, que será paga de
uma só vez no ano, embora a sua convocação se
repita dentro da mesma sessão legislativa.
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Art. 22. E' lícito a qualquer Senador fazer retirar
mediante recibo, documento do Arquivo ou livro da
Biblioteca, para dêles utilizar-se em reunião das
comissões ou no plenário.
Art. 23. Qualquer Senador tem o direito de
reclamar a observância dêste Regimento, cumprindo
ao Presidente atender a reclamação independente de
debate, salvo se houver dúvida quanto à
aplicabilidade do dispositivo invocado.
Art. 24. Não é permitido ao Senador, nos seus
discursos, apartes, pareceres, votos em separado,
declarações de voto ou qualquer outra forma de
manifestação do seu pensamento, usar de
expressões insultuosas para com outro Senador ou
Deputado, ou para com qualquer das Câmaras do
Congresso Nacional ou membros dos poderes
públicos.
"§ 1º A interrupção do orador por meio de
apartes só será permitida quando fôr breve e cortes,
precedendo licença do orador.
a) não serão permitidos apartes às palavras do
Presidente; paralelos nos discursos e por ocasião do
encaminhamento de votação e nas questões de
ordem.
b) os apartes subordinar-se-ão às disposições
referentes aos debates em tudo que lhes for aplicável.
§ 2º A Mesa providenciará a fim de que as
expressões a que se refere êste artigo não sejam
publicadas no "Diário do congresso Nacional" e nos
Anaís
Art. 25. No caso de infração dêste Regimento
no decurso dos debates, o Presidente advertirá o
Senador, usando da fórmula: "Atenção!" Se esta
advertência não bastar, o Presidente dirá "Senhor
Senador F... Atenção!" Não bastando a advertência
nominal, o Presidente lhe retirará a palavra; e se o
orador insistir em desatender às advertências assim
feitas, o Presidente, mediante consulta ao Senado e
aprovação da maioria dos presentes, independente
de número para deliberação, convida-lo-á a retirar-se
do
recinto,
o
que
o
Senador
deverá
fazer
imediatamente.
A
desobediência
a
essa
determinação
constitui
desacato
ao
Senado, devendo o Presidente suspender a
sessão e fazer lavrar o respectivo auto, e enviá-lo
à autoridade judiciária competente, acompanhado
da
licença
do
Senado
para
o
respec-

tivo processo criminal, consignando o incidente em ata.
Art. 26. Falecendo algum Senador durante a
sessão legislativa, o Presidente comunicará a fato ao
Senado e consulta-lo-á se seus trabalhos devem ser
suspensos nêsse dia, deliberando o plenário com
qualquer número. Ocorrendo o falecimento na Capital
Federal, o Presidente nomeará uma Comissão de três
membros para acompanhar o préstito fúnebre.
Parágrafo único. Se o falecimento ocorrer na
Capital Federal, fora do tempo das sessões, o
Presidente, logo que tenha conhecimento do fato,
nomeará, se possível, a Comissão a que se refere êste
artigo. Em qualquer circunstância, o fato constará da ata
da sessão em que o Senado tiver a notícia.
CAPÍTULO II
DAS VAGAS E LICENÇAS
Art. 27. As vagas, no Senado Federal,
verificar-se-ão:
a) por falecimento;
b) pela renúncia;
c) pela perda de mandato.
Art. 28. O Senador perde o mandato:
I – nos casos do art. 48 e seus parágrafos, da
Const. Fed.
II – em conseqüência da perda dos direitos
políticos (Const. Fed., artigo 135, § 2º).
Art. 29. A perda do mandato de Senador poderá
ser provocada mediante representação documentada de
qualquer Senador, de partido político e do Procurador
Geral da República.
§ 1º Entregue à Mesa a representação a que se
refere êste artigo, será a mesma enviada à Comissão de
Constituição e Justiça, para opinar se preenche os
requisitos legais.
§ 2º O parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, depois de publicado e distribuído com
antecedência de 48 horas, pelo menos, será submetido a
uma única discussão.
§ 3º O Senado poderá mandar arquivar, desde
logo, a representação ou admití-la para melhor exame.
§ 4º Se o Senado admitir a representação,
elegerá, na forma do art. 64, uma Comissão de Inquérito
composta de nove membros.
Art.
30.
Admitida
pelo
Senado
a representação, a Mesa a enviará à Co-
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missão de Inquérito, que remeterá cópia do
processo ao acusado, para responder, por escrito,
dentro de 30 dias, que, a seu pedido, poderão ser
prorrogados pela Comissão, por igual período.
Art. 31. Findo o prazo estabelecido no artigo
anterior, voltará o processo, com a resposta ou
sem ela, a ser examinado pela Comissão de
Inquérito, a qual, depois de proceder às diligências
que entender necessárias, de ofício ou requeridas,
emitirá
o
seu parecer concluindo por Projeto de Resolução
sôbre a procedência ou improcedência da
representação.
Parágrafo único. Para falar sobre o parecer,
será concedida vista ao acusado, pelo prazo de
cinco dias.
Art. 32. O acusado poderá assistir
pessoalmente, ou por procurador, a todos os atos
e diligências e requerer o que julgar conveniente
no interêsse de sua defesa.
Art. 33. O Projeto de Resolução a que se
refere o artigo 31, depois de publicado e
distribuído, na forma do 2º do artigo 29, será
submetido ao Senado.
Art. 34. Suspende-se o exercício do
mandato de Senador:
I – por incapacidade civil absoluta, julgada
por sentença de interdição;
II – por condenarão criminal, que impuser
pena de privação de liberdade e enquanto durarem
seus efeitos.
§ 1º. Durante a suspensão do exercício do
mandato, terá o Senador direito à parte fixa do
subsidio e conservará as imunidades que não
forem atingidas pelos efeitos da sentença de
interdição ou da condenação criminal.
§ 2º. Serão observadas, na decretação da
suspensão do exercício do mandato de Senador, e
de suspensão de imunidades (art. 213 da Const.
Fed.), as disposições dêste Capítulo, no que forem
aplicáveis.
Art. 35. A renúncia do mandato deve ser
dirigida, por escrito, à Mesa, com firma
reconhecida, independendo de aprovação do
Senado, mas sòmente se tornará efetiva depois de
lida no expediente e publicada no Diário do
Congresso Nacional.
Art. 36. Salvos os casos de vaga por
falecimento ou renúncia, qualquer outro caso de
extinção do mandato de Senador dependerá,
sempre, para os fins de convocação do
suplente ou de eleição, do pronunciamento do
Senado.

Art. 37. Sempre que tiver de ausentar-se por
mais de sessenta dias, ou para exercer as funções
previstas no artigo 51 da Constituição Federal,
deverá o Senador comunicá-lo ao Presidente,
cumprindo-lhe solicitar licença quando sua ausência
fôr de mais de seis meses, ou no caso do artigo 49
da mesma Constituição.
Art. 38. A convocação de suplente para
substituição do Senador dar-se-á nos casos de vaga
por falecicento, renúncia, perda ou suspensão de
mandato, licença e afastamento para as investiduras
referidas nos artigos 49 e 51 da Constituição
Federal, e ausência por mais de noventa dias,
prèviamente comunicada, nos têrmos do artigo
precedente.
TÍTULO IV
Das Comissões
CAPÍTULO I
Espécies e disciplinas
Art. 39. O Senado terá comissões
permanentes e especiais.
§ 1º. As permanentes serão eleitas
anualmente no começo de cada sessão legislativa
ordinária e servirão até a instalação da sessão
seguinte, inclusive nas extraordinárias.
§ 2º. Salvo as hipóteses do artigo 52 da
Constituição Federal e a do artigo 25 dêste
Regimento, as especiais serão criadas pelo voto do
plenário, a requerimento de qualquer Senador ou
Comissão, com a indicação da matéria a tratar e do
número dos respectivos membros, dissolvendo-se
automàticamente quando preenchido o fim a que se
destinam, ou pelo término da legislatura em que
forem designadas.
§ 3º. Finda a tarefa da Comissão externa, o
seu Presidente ou um de seus membros fará
comunicação ao Senado, do desempenho de sua
missão.
Art. 40. As Comissões permanentes, em
número de onze, são as seguintes:
1ª – Diretora;
2ª – Finanças;
3ª – Constituição e Justiça;
4ª – Relações Exteriores;
5ª – Trabalho e Previdência Social;
6ª – Fôrças Armadas;
7 – Agricultura, Indústria e Comércio;
8ª– Viação e Obras Públicas;
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9ª – Educação e Cultura;
10ª – Saúde;
11ª – Redação de Leis.
Art. 41. A Comissão Diretora é constituída pelo
vice-Presidente e pelos quatro secretários. A de
Finanças terá quinze membros; a de Constituição e
Justiça, onze; a de Relações Exteriores, de Trabalho
e Previdência Social e de Fôrças Armadas, sete; e
as demais, cinco.
Parágrafo único. Os membros da Comissão
Diretora não poderão fazer parte de outra Comissão
permanente, ressalvada a hipótese do artigo 43. Os
demais senadores não serão eleitos para mais de
duas comissões permanentes, se uma delas fôr a de
Finanças, a de Constituição e Justiça, a de Trabalho
e Previdência Social e a de Fôrças Armadas, ou para
mais de três, se se tratar das outras, podendo,
entretanto,
ser
nomeados
em
substituição
temporária.
Art. 43. As Comissões especiais são internas,
externas e mistas.
§ 1º. As internas, destinadas ao estudo de
determinado assunto sujeito à deliberação do
Senado, serão eleitas no dia seguinte ao da sua
criação, salvo se fôr o assunto considerado urgente.
§ 2º. As externas, com a incumbência de
representar o Senado em conferências, congressos,
solenidades e outros atos públicos, constituir-se-ão
por designação do Presidente, não podendo exceder
de cinco o número de seus membros.
§ 3º. As mistas, compostas de membros das
duas casas do Congresso Nacional, em número
igual, serão eleitas no dia imediato ao do
assentimento do Senado a convite da Câmara dos
Deputados para a sua criação, ou no dia imediato ao
do recebimento da resposta afirmativa da Câmara
dos Deputados a convite do Senado, com o mesmo
fim.
Art. 43. Quando se trata de Comissão para
elaborar ou modificar o Regimento do Senado ou o
Regimento Comum do Congresso Nacional, será
designado para integrá-la um dos membros da
Comissão Diretora que fôr por ela indicado.
Art. 44. Na constituição das Comissões,
assegurar-se-á,
tanto
quanto
possível,
a
representação proporcional dos partidos nacionais
que participem do Senado.
§ 1º. Para a observância do que
dispõe
êste
artigo,
dos
assentimentos

de cada Senador deverá constar a declaração, por
êle feita, do respectivo partido ou aliança de partidos.
§ 2º. Nos casos de impedimento ou vaga de
qualquer dos membros das comissões, o respectivo
Presidente solicitará do Presidente do Senado a
designação de quem o substitua, devendo o
substituto estar filiado ao mesmo partido do
substituído, salvo se os demais representantes
dêsse partido não puderem ou não quiserem aceitar
a designação. Nesta hipótese, a nomeação será feita
pelo Presidente do Senado, livremente.
§ 3º. Cessará a permanência do substituto na
Comissão desde que o substituído compareça às
sessões do Senado.
Art. 45. Dentro de cinco dias, a contar da
escolha dos seus membros, cada uma das
comissões, exceto a Diretora, as externas e as
mistas reguladas pelo Regimento Comum; deverá
reunir-se numa das salas do Senado, e, instalados
os seus trabalhos, eleger dentre os seus membros e
em escrutínio secreto um Presidente e um VicePresidente. Findo o prazo acima estabelecido, sem
que se tenha feito essa eleição, serão considerados
Presidente e Vice-Presidente os dois mais idosos.
Parágrafo único.– Quando não comparecerem
o Presidente e o Vice-Presidente de qualquer
Comissão, cabe ao mais idoso presidir os
trabalhos.
Art. 46. Ao Presidente da Comissão compete:
a) ordenar e dirigir os seus trabalhos;
b) dar-lhe conhecimento de tôda a matéria
recebida;
c) designar relatores e distribuir-lhes a matéria
sôbre que devam emitir pareceres;
d) resolver as questões de ordem;
e) ser o órgão de comunicação da Comissão
com a Mesa;
f) convocar as suas reuniões extraordinárias,
de ofício ou a requerimento de qualquer de seus
membros;
g) promover a publicação das atas das
reuniões no Diário do Congresso Nacional;
h) requisitar, em virtude de deliberação da
comissão, os serviços de funcionários técnicos para
estudo de determinado trabalho, sem prejuízo das
respectivas atividades nas repartições a que
pertencem;
i) convidar para o mesmo fim, e na
forma
da
letra
anterior,
técnicos
ou
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especialistas particulares e representantes de
entidades ou associações científicas ou de classe.
§ 1º. O Presidente poderá funcionar como
relator e terá voto em tôdas as deliberações.
§ 2º. Em caso de empate, ficará adiada a
votação para outra reunião na qual, se novo empate
houver, o Presidente remeterá á Mesa os dois
pareceres para serem submetidos ao plenário.
Art. 47. As comissões se reunirão com a
maioria absoluta dos seus membros, em salas do
edifício do Senado, nos dias estabelecidos ou
mediante
convocação
especial
feita
com
antecedência, de, pelo menos, 24 horas, com dia,
hora e fim indicados, salvo os casos de urgência e
do art. 132.
Art. 43. Os trabalhos das comissões
começarão pela leitura, discussão e aprovação da
ata da reunião anterior que, depois de aprovada,
será assinada pelo Presidente, seguindo-se a
discussão de cada assunto. Feito o relatório e lido o
parecer emitido pelo relator, qualquer membro
poderá pedir vista, devendo devolver o processo até
a imediata reunião ordinária da Comissão.
Parágrafo único. As deliberações serão
tomadas pela maioria dos presentes.
Art. 49. Os pareceres deverão ser
apresentados dentro de 15 dias, redigidos e
fundamentados pelo relator em nome da Comisão, e,
após a aprovação, assinados por todos os membros
ou pela maioria, cumprindo ao Presidente fazê-lo em
primeiro lugar.
§ 1º. Quando o relator fôr voto vencido, o
parecer será dado pelo membro da maioria que o
Presidente designar.
§ 2º. Os membros que não concordarem com
o parecer poderão assinar-se vencidos, com
restrições ou pelas conclusões, ou dar voto em
separado, contando-se como favoráveis ao parecer
os votos pelas conclusões e com restrições.
§ 3º. Os pareceres sôbre as escolhas referidas
no art. 63, I, da Const. Fed. e sôbre outras que por
lei dependerem da aprovação do Senado, constarão
exclusivamente:
a) de um relatório completo sôbre o escolhido,
com as informações obtidas pela Comissão, de
forma
a
possibilitar
a
verificação
das
condições legais e qualidades essenciais ao cargo;

b) da conclusão sôbre os clementes
informativos, mencionando-se na ata apenas o
resultado de votação por escrutínio secreto, sem que
seja admitida qualquer declaração ou justificação de
voto, exceto com referência às condições legais.
Art. 50. Uma vez assinados os pareceres,
serão enviados à Mesa, por intermédio do 1º
Secretário, juntamente com as emendas relatadas,
declarações de voto e votos em separado, quando
os houver.
§ 1º. Serão consideradas emendas da
Comissão as que forem por ela adotadas por
proposta de qualquer dos seus membros.
§ 2º. As emendas apresentadas perante a
Comissão e não aceitas por ela serão encaminhadas
ao plenário com o respectivo parecer.
§ 3º. Ao pé de cada uma das emendas de
plenário e das oferecidas perante as comissões, será
considerado, em súmula, o seu voto.
Art. 51. As comissões poderão, nos seus
pareceres, propor seja o assunto discutido pelo
Senado em sessão secreta, caso em que o
respectivo processo será entregue pelo Presidente
da Comissão ao do Senado, com o devido sigilo,
para seguir a matéria os trâmites regimentais.
Parágrafo único. Na sessão secreta a que se
refere êste artigo, resolverá o plenário se deve ou
não ser dada publicidade à sua deliberação.
Art. 52. E' facultado às comissões dividir-se
em sessões para maior facilidade do estudo das
matérias sujeitas ao seu conhecimento, mas os
pareceres serão sempre dados em nome delas.
Art. 53. Poderão as comissões propor ao
Senado a convocação dos ministros de Estado, para
lhes prestarem esclarecimentos sôbre os assuntos
em estudo, bem como a realização de diligência ou
pedido de informações a qualquer dos outros
poderes da União ou à Câmara dos Deputados
sobrestando-se no decurso do prazo do artigo 49.
§ 1º. Quando se tratar das escolhas a que se
refere o § 3º do artigo 49, ou de esclarecimentos
necessários para o estudo das matérias submetidas
à sua apreciação, poderão as diligências ser
realizadas ou obtidas diretamente pela Comissão,
independente de proposta ao Senado.
§ 2º. O escolhido a que se refere o
parágrafo
anterior
deverá,
a
convite
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da Comissão, comparecer perante esta para
prestar
informações
que
forem
julgadas
necessárias.
Art. 54. Quando as comissões se ocuparem
de assuntos de interêsse particular ou
procederem a inquéritos, tomarem depoimentos e
informações, ou praticarem outras diligências
semelhantes, poderão, se julgarem conveniente,
permitir às pessoas diretamente interessadas
defender os seus direitos por si ou mediante
procuradores, por escrito, ou verbalmente. Em
tais casos, poderão requisitar das autoridades
legislativas, judiciárias ou administrativas, bem
como das entidades autárquicas, sociedades de
economia mista e empresas concessionárias de
serviços públicos, os documentos ou informações
de que precisarem.
Art. 55. E' permitido a qualquer Senador
assistir às reuniões das comissões, discutir
perante elas o assunto em debate, enviar-lhes
informações ou esclarecimentos por escrito e
bem assim propor emendas, que poderá
fundamentar por escrito ou verbalmente.
Parágrafo único. As informações ou
esclarecimentos apresentados por escrito serão
Impressos com os pareceres, se os seus autores
o requererem. O mesmo se dará com os resumos
das observações, desde que os senadores que as
produzirem se encarregarem de redigi-los em
extrato.
Art. 56. Quando a matéria fôr despachada a
duas ou mais comissões, cada uma apresentará o
seu parecer, que será remetido às outras.
Parágrafo único. Êsses pareceres só serão
impressos
e
publicados
depois
de
se
manifestarem essas comissões, sendo então
distribuídos aos senadores em um só avulso,
salvo se a Comissão determinar a publicação ao
pé de sua ata ou em avulso.
Art. 57. Das reuniões das comissões lavrarse-ão atas com o sumário do que durante elas
houver ocorrido.
§ 1º. As atas das reuniões não secretas
serão dadas à publicidade no Diário do
Congresso Nacional, e delas constarão:
a) a hora e local da reunião;
b) os nomes dos membros presentes e os
dos ausentes com causa justificada, ou sem ela;
c) a distribuição das matérias, por assuntos
e relatores;
d) as conclusões dos pareceres lidos;

e) referências sucintas aos relatórios e aos
debates;
f) os pedidos de vista, adiamentos, diligências
e outras providências que se resolva determinar,
salvo quando não se considere conveniente a
divulgação da matéria.
§ 2º. Quando, pela importância do assunto em
estudo, convier o registro taquigráfico dos debates, o
Presidente solicitará ao 1º Secretário do Senado as
providências necessárias.
Art. 58. As atas das reuniões não secretas
serão dactilografadas em folhas avulsas, tôdas estas
rubricadas pelo Presidente.
Parágrafo único. Aos secretários das
comissões compete, além da redação das atas, a
organização do protocolo dos trabalhos com
andamento dos mesmos, bem como o desempenho
de outros encargos auxiliares de que sejam
Incumbidos pelo Presidente.
Art. 60. As reuniões das comissões serão
públicas, salvo as exceções previstas neste
Regimento, ou deliberação em contária.
§ 1º. Serão sempre secretas as reuniões para
deliberar sôbre:
a) declaração de guerra ou acôrdo sôbre a
paz;
b) tratados ou convenções com as nações
estrangeiras;
c) concessão ou negação de passagem ou
permanência de fôrças estrangeiras no território
nacional;
d) indicação de nomes para os cargos a que
se refere o art. 63, I, da Const. Fed. e outros
previstos em lei.
§ 2º. Nas reuniões secretas servirá como
secretário da Comissão, por designação do
Presidente, um dos seus membros.
§ 3º. Só os senadores e, quando convidados,
os deputados e ministros de Estado poderão assistir
às reuniões secretas.
§ 4º. As atas, uma vez aprovadas no fim da
reunião, serão assinadas por todos os membros
presentes, encerradas em invólucro lacrado, datado
e rubricado pelo Presidente e pelo Secretário, e
assim recolhidas ao Arquivo do Senado.
Art. 61. Ao encerrar-se a sessão legislativa, os
presidentes das comissões providenciarão a fim de
que os seus membros devolvam à Secretaria os
papéis que lhes tenham sido distribuídos.
Art. 62. As comissões poderão funcionar
em
reunião
conjunta,
mediante
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convocação dos respectivos presidentes, e sob a diatamente feita a respectiva apuração e
presidência do mais idoso, para assentar proclamação do resultado desta.
providências sôbre o andamento e elaboração das
Art. 66. A Comissão Diretora compete, além
proposições de maior interêsse.
de outras disposições regimentais:
a) tomar as providências necessárias à
CAPÍTULO II
regularidade dos trabalhos legislativos;
b) dirigir os serviços do Senado durante as
sessões legislativas e nos seus interregnos;
Eleições e Atribuições
c) regular a policia interna;
Art. 63. Às comissões permanentes compete
d) propor ao Senado, em projeto de resolução,
estudar e emitir pareceres sôbre os assuntos na forma prescrita pela Constituição e por
submetidos ao seu exame por despacho da Mesa ou êste Regimento, a supressão ou criação de serviços
deliberação do plenário.
e de cargos no quadro da sua Secretaria, bem
Art. 64. No dia imediato ao em que se como a fixação dos vencimentos do respectivo
completar a eleição da Mesa, serão eleitas as pessoal;
comissões permanentes por indicação escritas ou
e) propôr ao Senado, em projeto de resolução,
por escrutínio secreto.
a nomeação, demissão e aposentadoria dos
§ 1º. Considerar-se-á eleito o senador indicado funcionários da Secretaria, nos têrmos da legislação
por um número de senadores igual ou superior ao vigente;
quociente da divisão do número total dos senadores
f) promover os funcionários da Secretaria
pelo de membros da Comissão, completando-se a nas vagas ocorrentes e conceder-lhes licença,
fração superior à metade.
com ou sem vencimentos, tudo de acôrdo
§ 2º. A mesma indicação para mesma com o que fôr estabelecido no respectivo
Comissão poderá abranger diversos candidatos, Regulamento;
desde que assinada por senadores em número
g) prover, independentemente da aprovação
múltiplo do quociente, considerando-se eleitos os do Senado, os lugares de ascensoristas, serventes,
indicados, na ordem da colocação.
eletricistas, motoristas e seus ajudantes;
§ 3º. As indicações poderão ser feitas em
h) assinar títulos de nomeação dos
separado, somando-se os votos obtidos pelo mesmo funcionários;
indicado.
i) O administrar o Senado, nos limites das
§ 4º. A nenhum Senador é lícito assinar mais verbas concedidas, autorizando as despesas em
de uma indicação para a mesma Comissão. Se o cada caso;
fizer, será convidado a optar, anulando-se o seu voto
j) dar parecer, que será indispensável, sôbre
se não se der a opção.
as proposições que alterem êste Regimento, salvo o
§ 5º. Da mesma indicação poderão constar os disposto no art. 205, § 1º, ou digam respeito aos
nomes para mais de uma Comissão.
serviços e ao pessoal da Secretaria;
§ 6º. Se não houver indicação ou o número de
k) fazer a redação final das matérias previstas
eleitos por essa forma não completar a Comissão, nestes artigos, exceto no caso do art. 149.
proceder-se-á da seguinte forma:
Parágrafo único. A Comissão Diretora
a) no primeiro caso, far-se-á a eleição de organizará e remeterá ao Poder Executivo, no
todos, por escrutínio secreto, em cédulas primeiro mês da sessão legislativa, e três dias depois
uninominais, proclamando-se eleitos os que de publicado no Diário do Congresso Nacional, o
atingirem o quociente;
orçamento do Senado a fim de ser incorporado à
b) no segundo caso, caberão os lugares vagos proposta do orçamento geral da República, sem
aos partidos não representados, desde que, dentro prejuízo das emendas que o Senado oportunamente
de 72 horas, acordem na indicação dos nomes. Na julge necessárias.
falta desta indicação, o Presidente os designará, de
Art. 67. A Comissão de Finanças compete
ofício, escolhendo-as dentro dêsses partidos.
opinar sobre:
Art. 65. Anunciada a eleição de cada uma das
a) os orçamentos;
comissões, serão entregues à Mesa as indicações
b) a tomada de contas do Presidente da
a que se refere o artigo anterior, sendo ime- República;
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c) os tributos e tarifas;
d) os sistemas monetário, bancário e de medidas;
e) as caixas econômicas e os estabelecimentos
de capitalização;
f) o câmbio e transferências de valores para fora
do País;
g) a escolha dos membros do Tribunal de Contas;
h) a intervenção federal, nos casos do art. 7º VII,
da Const. Federal;
i) o empréstimo a que se referem os arts. 33, 63, II
Const. Federal;
j) o aumento de impôsto de exportação no caso
do § 6º do art. 19 da Const. Fed.;
k) tôda e qualquer matéria, mesmo as privativas
de outras comissões, desde que, direta ou
indiretamente, imediata ou remotamente, influa em
qualquer sentido na receita ou despesa pública.
Art. 68. À Comissão de Constituição e Justiça
compete:
a) emitir parecer sôbre as proposições relativas
às matérias previstas nos arts. 2º, 3º, 5º, III, VII,
XIV e XV, a, b, última parte, g, h, n, p e q 48, 63, 65,
VII, VIII e IX 66, 67 VII, 94 125, 156, § 2º da Const.
Federal, vetos do Prefeito do Distrito Federal (artigo 14,
§§ 4º e 6º da Lei nº 217, de 15 de janeiro de 1948), bem
como a intervenção nos Estados e o dispositivo do
art. 6º do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias;
b) propor ou opinar sôbre a suspensão de leis ou
decretos declarados inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal;
c) opinar sôbre o aspecto jurídico-constitucional
ou legal de qualquer assunto submetido à consideração
do Senado.
d) opinar sobre as moções a que se refere o art.
132, quando se tratar de acontecimentos ou atos de alta
sigficação nacional.
Art. 69. A Comissão de Relações Exteriores
compete:
a) emitir parecer sôbre tôdas as proposições
referentes às relações internacionais ao Ministério das
Relações Exteriores e sôbre as matérias do art. 5º, XV, n
e o, da Const. Fed., Inclusive turismo;
b) opinar sôbre os atos internacionais
dependentes de deliberação do Senado;
c) opinar sôbre a indicação de nomes para chefes
de missões diplomáticas de caráter permanente,
junto a governos estrangeiros ou a organiza-

ções internacionais de que o Brasil faça parte.
d) opinar sôbre as moções previstas no art.
132, quando se referirem a acontecimentos ou
atos públicos internacionais.
Art. 70. A Comissão de Trabalho e
Previdência Social compete emitir parecer sôbre
as matérias referentes à organização do trabalho,
previdência social, relações entre empregadores
e empregados, associações sindicais, acidentes
no trabalho e Justiça do Trabalho.
Art. 71. À Comissão de Fôrças Armadas
incumbe opinar sôbre a matéria de que tratam os
arts. 28, § 2º e 180 da Const. Fed., bem como
sôbre tudo quanto se referir às fôrças armadas de
terra, mar e ar, requisições militares, declaração
de guerra, celebração de paz, passagem de
fôrças estrangeiras ou a sua permanência no
território nacional e polícias militares.
Art. 72. A Comissão de Agricultura,
Indústria e Comércio compete manifestar-se
sôbre todos os assuntos ligados às atividades
agrícolas, industriais e comerciais, bem como à
economia nacional, inclusive os constantes dos
arts. 5º IX e XV, c, e, segunda parte, k, I, m,
segunda parte (medidas) o e r, 63, I, na parte
referente aos membros do Conselho Nacional de
Economia e 156, § 2º, da Constituição Federal.
Art. 73. A Comissão de Viação e Obras
Públicas cabe manifestar-se sôbre o que
entender com as vias de comunicação e as obras
públicas em geral, bem como os serviços públicos
concedidos a particulares,
Art. 74. A Comissão de Educação e Cultura
compete emitir parecer sôbre tôdas as matérias
relativas à educação e instrução e à cultura em
geral, bem como sôbre a escolha dos membros
do Conselho Nacional de Educação, nos têrmos
da lei nº 174, de 6 de janeiro de 1936.
Art. 75. À Comissão de Saúde compete
manifestar-se sôbre todas as matérias referentes
à higiene e à saúde, bem como sôbre imigração.
Art. 76. À Comissão de Redação de Leis
compete, desde que não expressamente atribuída
a outras comissões, a redação final dos projetos
de iniciativa do Senado e das emendas
aprovadas. E' porém de sua competência
privativa a redação final das matérias de que trata
o art. 144.
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Parágrafo único. Qualquer redação final
poderá ser atribuída à Comissão de Redação de
Leis mediante requerimento, à Mesa, da
Comissão que tiver estudado a matéria, salvo o
disposto no art. 149.
Art. 77. As comissões especiais compete o
desempenho das atribuições que lhes forem
expressamente atribuídas.

TÍTULO V
Das sessões
CAPÍTULO I
DO EXPEDIENTE E DA ORDEM DO DIA

Art.
73.
Às
comissões
especiais
Art. 80. Salvo nos casos dos artigos 97, 98 e 100,
dependentes de eleição serão constituídas pelo as sessões serão públicas, podendo as ordinárias e
mesmo processo das comissões permanentes.
extraordinárias transformar-se em secretas por
Art. 79. A criação das comissões de deliberação do Senado.
Art. 81. As sessões ordinárias realizar-se-ão nos
inquérito de que trata o art. 53 da Constituição
Federal, dependerá de deliberação do Senado, se dias úteis, exceto aos sábados, e terão a duração
não fôr determinado pelo têrço da totalidade dos máxima de quatro horas, salvo prorrogação com prazo
fixado, a requerimento de qualquer Senador.
seus membros.
§ 1º. As quatorze e meia horas, pelo relógio do
§ 1º. A criação de Comissão de Inquérito
plenário, o Presidente ou o seu substituto ocupará o seu
determinada pelo têrço da totalidade dos
lugar, tocará a campainha e, achando-se presentes pelo
membros do Senado é ato definitivo.
menos desesseis Senadores, abrirá a sessão.
§ 2º. O projeto de resolução de que trata
§ 2º. Dada a inexistência de número a essa hora,
êste artigo indicará o número de membros da o Presidente declarará que não pode haver sessão e
Comissão.
após lido e despachado o expediente pelo 1º
§ 3º. No exercício das suas atribuições, a Secretário, designará a ordem do dia para a sessão
Comissão poderá determinar dentro e fora do seguinte.
Senado, as diligências que reputar necessárias,
Art. 82. Aberta a sessão, a ata da anterior será
inquirir testemunhas, ouvir os acusados, requerer lida, posta em discussão e aprovada com ou sem
a convocação de ministros de Estado e reclamações, estas resolvidas conclusivamente pelo
informações e documentos de qualquer natureza. Presidente.
Parágrafo único. Na discussão da ata, qualquer
§ 4º. O Presidente da Comissão de
Senador
poderá usar da palavra, pelo prazo máxime de
Inquérito, por deliberação desta, poderá incumbir
dez
minutos,
e sòmente para reclamar contra omissão
a qualquer dos seus membros, ou a funcionário
ou
erro
que
nela se verifique ou para fazer inserir
da Secretaria do Senado, da realização de
qualquer sindicância ou diligencia necessárias ao declaração de voto;
Art. 83. Aprovada a ata, o primeiro Secretário, lerá
seus trabalhos.
o
expediente,
a que dará o devido destino, podendo em
§ 5º. A Comissão de Inquérito redigirá o
seguida
qualquer
Senador fazer oralmente as
relatório que terminará por projeto de resolução.
considerações que entender, observada a ordem da
§ 6º. Se fôr determinada a promoção inscrição prévia, se houver.
da responsabilidade de alguém por faltas
§ 1º. A leitura do expediente será na íntegra
verificadas, o projeto irá à Comissão de quando se trate de mensagens ou ofícios do Governo,
Constituição e Justiça, a fim de que indique as da Câmara dos Deputados e dos juízes e tribunais, bem
providências necessárias à efetivação da decisão
como de proposições apresentadas que não tenham
do Senado, em disposição que se incorporará, sido lidas pelos seus autores, e em sumário quando se
depois de aprovada, à redação final do projeto, trate de pareceres das comissões e de quaisquer outros
durante uma sessão podendo cada Senador falar
papéis, salvo determinação em contrário do Presidente,
por dez minutos e o Relator por vinte.
tendo em vista a relevância do assunto.
§ 7º. Nos atos processuais aplicar-se-ão
§ 2º. Esta parte da sessão não deverá
subsidiariamente as disposições do Código de
exceder
a
primeira
hora,
finda
a
Processo Penal.
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qual se passará à ordem do dia, e só poderá ser
prorrogada, a requerimento de qualquer Senador por
espaço de tempo não excedente de trinta minutos.
Art. 34. Salvo disposição constitucional em
contrário, as deliberações do Senado serão tomadas
por maioria de voto, presentes, pelo menos, 32
senadores.
Art. 85. Na ordem do dia, se faltar quorum
para o Senado deliberar prosseguirão os trabalhos
na discussão das matérias dela constantes, adiandose a votação para quando houver número.
§ 1º. Se a falta de quorum se der em
conseqüência da retirada de senadores, far-se-á a
chamada, mencionando-se na ata impressa os
nomes dos que se tiverem ausentado.
§ 2º. Em qualquer fase dos trabalhos, estando
no recinto menos de dezesseis senadores, será
lavantada a sessão e adiada para a seguinte tôda a
matéria sujeita a discussão e votação. Far-se-á essa
verificação pela chamada, por iniciativa do
Presidente, ou mediante requerimento de qualquer
Senador, uma vez terminado o discurso do orador
que estiver na tribuna.
Art. 86. As proposições que se acharem sôbre
a mesa e não puderem ser lidas terão preferência
para a leitura na sessão seguinte.
Art. 87. A ordem estabelecida nos artigos
precedentes, ou que tiver sido indicada pelo
Presidente para as discussões ou deliberações do
dia, não poderá ser alterada senão nos seguintes
casos:
a) para posse de Senador;
d) para leitura de mensagem, ofício ou
documento sôbre matéria urgente;
c) para pedidos de urgência ou adiamento.
Art. 88. Quando a ordem do dia constar de
duas ou mais partes com horas especiais, esgotada
a primeira, passar-se-á à segunda, mesmo antes da
hora designada, e assim por diante, voltar-se-á às
anteriores que tenham ficado adiadas, guardada a
ordem estabelecida.
Art. 98. Preenchido o tempo da sessão
ou ultimada a ordem do dia antes de esgotar-se
o mesmo período, o Presidente designará
a da sessão seguinte, que será publicada no
Diário do Congresso Nacional. Na primeira
hipótese,
não
havendo
prorrogação,
é

permitido ao Senador que estiver falando, concluir
o seu discurso na sessão seguinte, com
prioridade de inscrição, dentro do prazo a que tiver
direito.
Art. 90. Se na prorrogação da sessão houver
número legal, votar-se-ão as matérias cuja discussão
esteja encerrada; em caso contrário, ficarão adiadas
as votações, dispensada a chamada.
Parágrafo único. Antes de findar uma
prorrogação, poder-se-á requerer outra, observado o
disposto neste artigo.
Art. 91. Ao ser designada a ordem do dia, se
qualquer Senador lembrar matéria em andamento
que julgue conveniente nela figurar, o Presidente
atendê-lo-á, incluindo-a oportunamente na ordem
dos trabalhos.
Art. 92. As matérias serão dadas para ordem
do dia, segundo a sua antiguidade ou importância a
juízo do Presidente.
Parágrafo único. Não havendo sôbre a mesa
matéria a ser submetida, o Presidente designará –
Trabalho das Comissões.
Art. 93. Haverá sôbre a mesa um livro no qual
se inscreverão os senadores que quizerem usar da
palavra na hora do expediente ou sôbre qualquer
matéria da ordem do dia, devendo ser rigorosamente
observada a ordem de inscrição.
Art. 94. O Senador que quizer usar da palavra
para tratar de assunto que tenha o caráter de
explicação pessoal, poderá fazê-lo uma vez, por
espaço de tempo não excedente de 10 minutos, no
correr dos debates para esclarecer expressão que
não tenha sido tomada no seu verdadeiro sentido e,
em qualquer caso, depois de esgotada a ordem do
dia.
Art. 95. As matérias sujeitas a exame das
comissões só serão incluídas na ordem do dia, 24
horas depois da distribuição do avulso com o
respectivo parecer, podendo sê-lo, entretanto,
independente dessa exigência;
a) por deliberação do Senado, a requerimento
de qualquer Senador, se transcorridos os prazos
regimentais sem apresentação do parecer;
b) quando, tratando-se de leis ânuas, créditos,
proposições decorrentes de mensagens do
Presidente da República, ou emendas da
Câmara dos Deputados, mediarem apenas
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8 dias entre a data da apresentação ao Senado e o
encerramento da sessão legislativa;
c) por ato do Presidente, quanto as
proposições dos anos anteriores.
Parágrafo único. Nos casos previstos neste
artigo, as Comissões deverão interpor parecer
verbal.
Art. 96. As sessões extraordinárias serão
convocadas de oficio pelo Presidente, ou por
deliberação do Senado, a requerimento de qualquer
Senador, e terão o mesmo rítmo e duração das
ordinárias.
Parágrafo único. O Presidente prefixará o
dia, a hora e a ordem do dia das
sessões extraordinárias, dando-os a conhecer,
prèviamente ao Senado em sessão, ou pelo Diário
do Congresso Nacional. Nesta última hipótese
haverá também comunicação telegráfica aos
senadores.
Art. 97. As sessões secretas celebrar-se-ão no
mesmo dia ou no dia seguinte, por convocação do
Presidente, ou por deliberação do Senado a
requerimento de qualquer Senador, ficando em
sigilo o nome do requerente e os têrmos do
requerimento.
§ 1º. Tanto no requerimento como na
convocação da sessão secreta, será feita indicação
precisa do seu objeto.
§ 2º. Antes de se iniciarem os trabalhos, o
Presidente fará sair das salas das tribunas,
galerias
e
respectivas
dependências,
tôdas as pessoas estranhas, inclusive funcionários
da Casa.
§ 3º. No início dos trabalhos, deliberar-se-á se
o assunto que motivou a convocação deve ser
tratado secreta ou publicamente, não podendo o
debate a êsse respeito exceder a primeira hora, nem
cada orador que nele tomar parte falar mais de uma
vez, nem por mais de dez minutos. No primeiro caso,
prosseguirão os trabalhos secretamente; no
segundo, serão êles levantados, para que o
assunto seja oportunamente submetido a sessão
pública.
§ 4º. Antes de encerrar-se uma sessão secreta
o plenário resolverá, por simples votação e sem
debate, se deverão ser conservados em sigilo ou
publicados o seu resultado e o nome ou nomes dos
que requereram a sua convocação.
§ 5º. As sessões secretas terão a
duração
das
ordinárias,
podendo
ser
prorrogadas
por
deliberação
do
plená-

rio, a requerimento de qualquer Senador.
Art. 98. Transformar-se-á em secreta a sessão
ordinária quando tiver Senado de deliberar sôbre as
escolhas a que se refere o art. 49, § 3º, voltando a
ser pública depois da deliberação, a fim de ser
designada a ordem do dia da sessão seguinte.
Parágrafo único. O tempo em sessão secreta
dispendido não será descontado na duração total da
sessão.
Art. 90. A juízo do Presidente ou por
deliberação do plenário a requerimento de, pelo
menos, 6 senadores, Senado poderá realizar sessão
especial ou interromper sessão ordinária, para
grandes comemorações ou para recepção de altas
personagens.
§ 1º. As sessões especiais independem de
número e serão convocadas por meio de
comunicação do Presidente ao plenário, ou
publicação no "Diário do Congresso Nacional".
§ 2º. As sessões, referidas neste artigo,
poderão ser realizadas, no edifício da Câmara dos
Deputados, simultâneamente com a sessão especial
que esta celebre para o mesmo fim, mediante
entendimento entre as respectivas Mesas.
Art. 100. Serão sempre secretas as sessões
para deliberar sôbre declaração de guerra ou acôrdo
sôbre a paz.
CAPÍTULO II
DAS ATAS
Art. 101. De cada uma das sessões do
Senado, exceto as especiais, lavrar-se-á ata
manuscrita ou datilografada que deverá conter o
nome de quem a tenha presidido, o número de
senadores presentes e ausentes e uma exposição
sucinta de todos os trabalhos.
§ 1º. A ata da sessão extraordinária será
submetida na sessão ordinária seguinte e vice-versa.
§ 2º. Depois de aprovada, a ata será assinada
pelo Presidente e 1º e 2º secretários.
§ 3º. Não havendo sessão, por falta de
número, lavrar-se-á ata de reunião, mencionando-se
os nomes do Presidente e dos senadores que
comparecerem,
bem
como
o
expediente
despachado.
Art. 102. No Diário do Congresso Nacional
serão publicadas as atas das sessões do Senado.
§ 1º. As mensagens ou ofícios do
Govêrno,
da
Câmara
dos
Deputados
e
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dos juízes e tribunais, os projetos, emendas,
pareceres
das
comissões,
indicações,
requerimentos, informações oficiais e discursos
serão mencionados na ata manuscrita ou
dactilografada e transcritos por extenso na ata
impressa.
§ 2º. Todos os demais papéis que se tenham
lido no expediente, serão publicados em sumário,
salvo deliberação do Senado ou determinação
do Presidente, tendo em vista a relevância do
assunto.
§
3º.
As
informações
e
demais
documentos de caráter reservado não terão
publicidade.
§ 4º. E' permitido ao Senador, quando tiver de
falar na hora do Expediente ou em explicação
pessoal, enviar à Mesa, para publicação no "Diário
do Congresso Nacional" e inclusão nos Anais, o
discurso que deseja proferir, dispensada a sua
leitura.
Nesse caso, a publicação será feita com a
indicação – "Discurso enviado à Mesa para
publicação".
Art. 193. E' permitido fazer inserir, em sumário,
na ata manuscrita ou dactilografada, e por extenso,
na ata impressa, declaração de voto de qualquer
Senador.
Art. 104. Salvo as exceções expressas neste
Regimento ou quando seja parte integrante dos
discursos pronunciados pelos senadores, nenhum
documento se inserirá nas atas sem especial
permissão do Senado.
Art. 105. A ata das sessões secretas,
bem como a última sessão ordinária ou
extraordinária de cada sessão legislativa, será
submetida à discussão antes de se levantar a
sessão, podendo ser aprovada com qualquer
número.
Art. 106. As atas das sessões secretas serão
redigidas pelo 2º Secretário, aprovadas antes de
levantada a sessão, assinadas pela Mesa, fechadas
em invólucro lacrado e rubricado pelos 1º e 2º
Secretários, com a data da sessão e recolhidas ao
Arquivo do Senado.
Art. 107. Os funcionários da Secretaria
encarregados do serviço de atas assistirão às
sessões públicas, desempenhando as incumbências
que lhes forem cometidas pela Mesa.
Art. 108. Os trabalhos das sessões serão
impressos por ordem cronológica em Anais e
Documentos Parlamentares, que serão distribuídos
aos senadores.

Parágrafo único. Se não fôr possível, por
dificuldades materiais, observar-se essa regularidade
na publicação, poderá ser ela contratada com
emprêsa particular, mediante concorrência pública e
prévia aprovação do plenário.
TÍTULO VI
Das proposições em geral
CAPÍTULO I
DOS PROJETOS, INDICAÇÕES, EMENDAS E
PARECERES
Art. 109. Consistem as proposições em
projetos de lei (matéria da Competência do
Congresso Nacional com a sanção do Presidente da
República – art. 65 da Const. Fed.), projetos de
decreto legislativo (matéria da competência exclusiva
do Congresso Nacional – art. 66 da Const. Fed.),
projetos de resolução (matéria da competência
privativa do Senado), requerimentos, indicações,
pareceres e emendas.
Parágrafo único. Às proposições dar-se-á na
Secretaria numeração anual, correspondente a cada
classe que constituam, pela ordem da apresentação
em plenário, ou de recebimento da Câmara dos
Deputados. Excetuam-se desta regra:
a) as emendas do Senado, que serão
numeradas sucessivamente, nos processos das
matérias a que tenham sido oferecidas, em cada
turno, pela ordem de apresentação, em grupos das
de plenário, das apresentadas perante Comissão e
das de Comissão;
b) as emendas da Câmara dos Deputados,
que serão classificadas como projeto.
Art. 110. Os projetos devem ser escritos em
têrmos concisos e claros e divididos em artigos,
contendo ementa obrigatòriamente inscrita no alto.
Art. 111. O Senador que quiser oferecer
projeto ou indicação fa-lo-á na hora do expediente,
justificando
sumàriamente,
por
escrito,
ou
verbalmente, o seu objeto de utilidade.
Art. 112. Tôda proposição oferecida será
sempre acompanhada de transcrição, na íntegra ou
em resumo, dos dispositivos de lei invocados em seu
texto.
Art. 113. Os projetos e indicações de
iniciativa dos Senadores serão imediatamente
lidos,
submetidos
a
apoiamento
e,
se
apoiados
por
cinco
ou
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mais senadores, logo enviados à Comissão
competente.
Parágrafo
único.
Não
dependem
de
apoiamento os projetos:
a) autorizando o Govêrno a declarar guerra ou
a fazer paz;
b) concedendo ou negando passagem ou
permanência a fôrças estrangeiras no território
nacional;
c) resolvendo, definitivamente, sôbre tratados
e convenções com as nações estrangeiras;
d) declarando em estado de sítio um ou mais
pontos do território nacional;
e) aprovando ou suspendendo o sítio
decretado pelo Presidente da República na ausência
do Poder Legislativo;
Art. 114. Não é permitido a apresentação de
proposição autorizando despesa ilimitada.
Parágrafo único. Ao emitir parecer sôbre
projeto da Câmara dos Deputados autorizando
despesa não fixada, a Comissão de Finanças o
emendará, estabelecendo a importância exata ou,
pelo menos, o máximo da quantia a ser despendida.
Art. 115. Havendo duas ou mais proposições
relativas ao mesmo assunto, a Comissão que das
mesmas conhecer apresentará substitutivo ou
adotará uma delas, considerando-se prejudicadas
todas as demais.
Art. 116. No correr da discussão de qualquer
proposição, é lícito ao Senador e a qualquer
Comissão
oferecer
emendas
supressivas,
substitutivas, aditivas ou modificativas, as quais
serão, afinal, votadas nessa ordem. Equivalem a
emendas supressivas as que tiverem por fim
desdobrar artigos, parágrafos ou períodos de
qualquer proposição.
§ 1º Quando se tratar de proposição com a
discussão encerrada, poderão as comissões oferecer
subemendas às emendas submetidas à sua
apreciação. Nêste caso, quando a proposição voltar
a plenário, abrir-se-á discussão especial sôbre as
mesmas emendas e sub-emendas, reduzindo-se a
metade o tempo da discussão.
§ 2º As emendas serão submetidas a
apoiamento de cinco senadores, dispensada esta
formalidade, quando trouxerem cinco assinaturas ou
forem apresentadas por comissões.
§ 3º Não serão admitidas emendas que não
tenham relação com a matéria.

§ 5º Nenhuma emenda será aceita no plenário
ou encaminhada pelas comissões, sem que os seus
autores a tenham justificado verbalmente ou por
escrito.
§ 5º As comissões não emitirão parecer sôbre
emendas recebidas do plenário, sem que sejam
prèviamente publicadas com as respectivas
justificações.
Art. 117. Sempre que qualquer proposição
contiver dispositivos infringentes de preceitos
constitucionais, a Comissão que estudar a matéria
proproporá sua rejeição ou apresentará emenda
supressiva ou modificativa.
Art. 118. As emendas oferecidas aos projetos
em discussão única ou em segunda discussão
podem ser destacadas para constituir projetos
distintos. Neste caso, passarão por mais uma
discussão, depois de ouvida as comissões
competentes.
Art. 119. Não é permitido reunir em um só
projeto duas ou mais proposições da Câmara dos
Deputados, nem oferecer como emendas a
quaisquer projetos, do Senado ou da Câmara,
proposições desta que devam seguir os trâmites
regimentais.
Art. 120. As Comissões poderão propor o
arquivamento das sugestões e indicçaões recebidas
pelo Senado, desde que não as aproveite para
formular projeto.
Parágrafo único. Quando as comissões
encarregadas do exame de qualquer assunto
concluírem os seus pareceres apresentando projetos
de lei ou de resolução, tais pareceres serão
considerados como razões dos projetos, que com
êles entrarão em discussão.
Art. 121. Se os pareceres concluírem pedindo
informações, reunião de comissões em conjunto ou
audiência de outra Comissão, serão considerados
requerimentos e, depois de lidos em sessão,
despachados pelo Presidente.
Art. 122. A decisão do plenário apoiando,
aprovando, rejeitando proposição ou destacando
emenda para constituir projeto em separado, será
anotado, com a data respectiva, no texto votado e
assinado pelo Presidente que dirigiu os trabalhos da
sessão.
Parágrafo único. Na capa dos processos,
que será rubricada pelo responsável pelo serviço
da ata, se anotarão todos os trâmites da ma-
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téria, desde a
arquivamento.

sua apresentação até o seu
CAPÍTULO II

DOS REQUERIMENTOS
Art. 123. Os requerimentos poderão ser
formulados verbalmente ou por escrito. No primeiro
caso, independem de apoiamento e terão sempre
solução imediata.
Art. 124. Serão verbais e resolvidos pelo
Presidente os requerimentos que solicitarem;
a) a posse do Senador;
b) leitura de qualquer matéria sujeita ao
conhecimento do plenário;
c) retificação da ata; em ata;
d) inserção ou declaração de voto
e) a observância de dispositivo regimental;
f) a retirada, pelo autor, de qualquer
requerimento verbal ou escrito;
g) preenchimento de vagas nas comissões;
h) inclusão em ordem do dia, de matéria em
condições regimentais de nela figurar;
i) informações sôbre a ordem dos trabalhos.
Art. 125. Serão escritos, independentes de
apoiamento e discussão e despachados pelo
Presidente os requerimentos:
a) de uma Comissão, pedindo a audiência de
outra sôbre qualquer assunto;
b) de uma Comissão, solicitando reunião
juntamente com outra;
c) de uma Comissão ou de um Senador,
pedindo informações oficiais ou a publicação destas
no Diário do Congresso Nacional.
Parágrafo único. No caso da letra c) dêste
artigo, sendo indeferido o pedido, ou não publicado
no Diário do Congresso Nacional o respectivo
despacho, até 72 horas depois de formulado, poderá
o requerente renová-lo, apresentando-o ao plenário.
Art. 126. Serão verbais, independentes de
discussão e votados com a presença de, pelo
menos, 16 senadores, os requerimentos solicitando:
a) prorrogação da hora do expediente;
b) prorrogação da sessão;
c) inserção em ata de voto de pesar;
d) levantamento da sessão por motivo de
pesar;
e) permissão para falar sentado;

f) prorrogação de prazo para apresentação de
pareceres;
g) representação do Senado por comissões
externas;
h) não realização de sessão em determinado
dia.
Parágrafo único. Os requerimentos de pesar
só serão admitidos por motivo de luto nacional ou por
falecimento de membro ou ex-membro do Congresso
Nacional, chefes de Estado e de pessoas que
tenham exercido os cargos de Presidente ou VicePresidente da República, presidente do Supremo
Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral,
ministro do Estado, governador de Estado e Prefeito
do Distrito Federal.
Art. 127. Serão verbais e independente de
discussão, só podendo ser votados com a presença
de 32 senadores, no mínimo, os requerimentos de:
a) dispensa de interstício ou impresssão para
inclusão de determinada matéria na ordem do dia de
sessão seguinte;
b) reconsideração de ato ou decisão da Mesa;
Art. 126. Serão escritos. independentes de
apoiamento e discussão, e só poderão ser votados
com a presença de, pelo menos, 32 senadores os
requerimentos de:
a) licença de qualquer Senador para ausentarse por mais de 6 meses ou para fins a que se
referem os arte. 49 e 51 da Const. Fed..
b) remessa a determinada Comissão de
papeis despachados a outra.
c) discussão e votação de matérias por
títulos, capítulos, ações, grupos de artigos ou de
emendas;
d) votação por partes;
e) audiência de uma Comissão sôbre
determinada matéria;
f) adiamento de discussão ou de votação;
g) encerramento de discussão;
h) votação por determinado processo;
i) preferência;
j) urgência (sempre subscritos por 8
senadores, no mínimo, ou por uma Comissão).
k) retirada, pelo autor, de projeto, indicação ou
emenda de sua iniciativa;
l) destaque de emenda oferecida a qualquer
projeto para constituir projeto em separado;
m) destaque de dispositivo de qualquer
matéria para efeito de votação;
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Art. 129. Serão escritos, apoiados por 5
senadores e sujeitos a discussão, so podendo ser
votada com a presença de 32 senadores, no
mínimo, os requerimentos sôbre:
a) comparecimento de ministros de Estado
ao Senado para prestar informações;
b) inserção nos Anais de documentos ou
publicações;
c) inclusão em ordem do dia de matéria que
não tenha tido parecer no prazo regimental;
d) constituição de comissões especiais ou
mistas;
e) sessões extraordinárias;
f) sessões especiais;
g) sessões secretas;
Art. 130. Quando algum Senador solicitar a
palavra sôbre requerimento enquadrado no artigo
precedente, ficará o mesmo sôbre a Mesa para
ser discutido e votado no fim da Ordem do Dia da
sessão seguinte, ressalvadas as letras e, f, g, que
terão discussão e votação imediatas.
Parágrafo único. Se não houver oradores, a
discussão se dará como encerrada e a votação
poderá ser feita imediatamente.
Art. 131. Os requerimentos escritos e
sujeitos
a
discussão
sé
poderão
ser
fundamentados, verbalmente, depois de enviados
à Mesa, lidos e apoiados.
Art.
132.
Não
serão
permitidos
requerimentos de votos de aplauso, regosijo,
louvor, congratulações ou semelhantes, salvo em
virtude de atos públicos ou acontecimentos, uns e
outros, de alta significação nacional ou
internacional, mediante parecer da Comissão de
Constiuíção e Justiça ou da de Relações
Exteriores, oferecido nas 24 horas depois da
apresentação, de forma a entrar a matéria na
ordem dó dia da sessão seguinte. Êsse parecer
não poderá ser dispensado, salvo se assinado o
requerimento pela maioria da Comissão a que
competir a matéria, caso em que será incluído na
ordem do dia da sessão imediata.
Parágrafo único. Os requerimentos dessa
natureza obedecerão às disposições do art. 129.
Art. 133. A nenhum Senador será permitido
fazer seu o requerimento de outro, depois de
retirado. Querendo reproduzir a matéria, usará da
iniciativa que lhe compete.

TÍTULO VII
Das discussões e votações
Art. 134. Terão duas discussões os projetos de
lei iniciados no Senado e apenas uma os projetos de
lei oriundos da Câmara dos Deputados, os projetos de
resolução do Senado, as indicações, as emendas, os
parecres, as redações finais, os vetos do Prefeito do
Distrito Federal e os requerimentos a que se refere os
arts. 129 e 132.
Art. 135. Com parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, a proposição virá em seguida
ao plenário e, sòmente depois da votação dêsse
parecer, poderá ser ela distribuída a outras
Comissões.
Parágrafo
único.
Reconhecida
a
constitucionalidade ou inconstitucionalidade da
proposição, por voto de plenário, não poderá mais ser
ela argüida.
Art. 136. Os autógrafos das proposições, bem
como os documentos a elas, relativos, ficarão sôbre a
mesa durante a discussão, cabendo ao funcionário
responsável pelo serviço de atas recebê-los e restituílos à Secretaria.
Art. 137. Ao iniciar-se o debate de uma matéria,
qualquer Senador poderá solicitar a palavra pela
ordem uma vez para, no prazo improrrogável de dez
minutos, propor o método a ser seguido na discussão.
Art. 138. A palavra será dada pela ordem de
inscrição e, depois, pela ordem em que fôr pedida.
Parágrafo único. Pedindo a palavra dois ou
mais senadores simultâneamente, para falar sôbre a
mesma proposição, compete ao Presidente regular a
precedência.
Art. 139. A primeira discussão ou a discussão
única de qualquer matéria podem dar-se no dia
seguinte ao da distribuição do impresso com o seu
teôr e o parecer respectivo, ou antes, se o permitir o
Senado, a requerimento de qualquer Senador.
Art. 140. A primeira discussão será em globo
com as emendas oferecidas. Encerrada a discussão,
havendo emendas, voltará a matéria à Comissão
competente para emitir parecer sôbre elas, podendo
realizar-se a votação a partir do dia seguinte ao em
que tenha sido distribuído o avulso com o mesmo
parecer. Não havendo emendas, a votação será
imediata.
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§ 1º A votação será artigo por artigo e
precederá a das emendas, exceto:
a) se as emendas foram supressivas de
artigo;
b) se o Senado, a requerimento de qualquer
Senador, resolver o contrário.
§ 2º As emendas substitutivas apresentadas
pelas comissões terá precedência na votação.
Art. 141. Aprovado sem emenda, em primeira
discussão, o projeto ficará sôbre a mesa para ser
incluído em ordem do dia, após decorridas 48
horas. Quando emendado, porém, será com as
emendas remetido à comissão competente a fim de
que as incorpore ao seu texto. Assim redigido, de
acôrdo com o vencido, o projeto será presente à
Mesa, que o mandará imprimir e o incluirá em
ordem do dia, em segunda discussão, 24 horas
depois de distribuído o avulso respectivo.
Art. 142. A segunda discussão versará sôbre
todo o projeto com as emendas aprovadas e sôbre
as oferecidas nesse turno.
§ 1º As emendas rejeitadas na primeira
discussão poderão ser renovadas na segunda.
§ 2º As emendas oferecidas em segunda
discussão sòmente serão admitidas quando vierem
assinadas por uma Comissão, ou por seis ou mais
Senadores, ou tiverem apoiamento da terça parte
dos Senadores presentes.
§ 3º Encerrada a discussão do projeto e das
emendas, serão estas remetidas à Comissão
respectiva, com exceção das de sua autoria, para
se sujeitarem ao seu parecer.
§ 4º Lido e publicado o parecer com as
emendas e distribuído em avulsos, entrará a
matéria na ordem do dia da sessão seguinte.
§ 5º Serão postas a votos em primeiro lugar
as emendas, uma por uma e, depois, o projeto, em
globo, com as alterações feitas.
Art. 143. Os projetos de lei de iniciativa da
Câmara dos Deputados, uma vez lidos no
expediente, serão mandados publicar e ficarão
sôbre a mesa durante duas sessões, a partir da
distribuição do avulso respectivo, a fim de
receberem emendas.
§ 1º Findo êsse prazo, serão lidas, apoiadas
por cinco senadores e mandadas publicar as
emendas oferecidas, remetendo-se tôda a matéria à
Comissão competente para emitir parecer.

§ 2º Distribuído o avulso com e parecer, a
partir do dia seguinte poderá ser a matéria incluída
em ordem do dia, observando-se na discussão e
na votação as normas estabelecidas para os
projetos de lei de iniciativa do Senado, em
segundo turno.
§ 3º No Diário do Congresso Nacional será
publicado ao pé da ata impressa a lista das
proposições que estiverem sôbre a mesa para
receber emendas.
Art. 114. As emendas da Câmara dos
Deputados a projetos do Senado, incluídas em
ordem do dia 24 horas depois da distribuição do
avulso com o parecer da Comissão competente,
serão discutidas em globo e votadas uma por uma,
sem poder ser alteradas. O Senado, porém, a
requerimento de qualquer dos seus membros,
poderá determinar que se realize a votação em globo
ou por grupos. Aprovadas as emendas, serão
remetidas com o projeto à Comissão de Redação de
Leis, para redigi-lo de acordo com o vencido.
Art. 145. Os projetos, dispondo sôbre matéria
da competência do Congresso Nacional, bem como
os de resolução do Senado e as indicações, terão o
rítmo dos projetos de lei em segundo turno.
Art. 146. Tratando-se de projetos divididos em
títulos, capítulos e seções, que envolvem matérias
diversas, o Presidente, a bem da ordem, ou a
requerimento de algum Senador, proporá o processo
a seguir na discussão e votação, se em globo, se por
títulos, capítulas, seções ou artigos, e o Senado
resolverá sem debate.
Art. 147. Os substitutivos do Senado a
proposição da Câmara dos Deputados, serão
votados, artigo por artigo, podendo ser feita a
votação em globo se o plenário assím o decidir em
virtude do requerimento.
Art. 148. As emendas a projeto da Câmara dos
Deputados que tenham sido aprovadas, não lhe
serão incorporadas.
Art. 149. E' privativa da Comissão que estudou
a matéria a redação final dos projetos de lei
orgânica, fixação das forças armadas, orçamentos,
códigos, reforma de códigos, reforma do Regimento
e reforma constitucional.
§ 1º apresentada e lida, a redação ficará sobre
a mesa para ser submetida à discussão e votação,
depois de publicada no Diário do Congresso Na-
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cional, ou imediatamente, se fôr dispensada essa
publicação.
§ 2º Nessa discussão poderão ser
apresentadas emendas de redação, desde que não
alterem nenhuma das disposições.
§ 3º Ao discutir-se a redação, cada Senador
poderá fazer uma só vez, durante dez minutos.
§ 4º As emendas de redação independem de
parecer e serão votadas imediatamente.
§ 5º Quando, após à aprovação de qualquer
redação final de projeto, se verificar inexatidão
material, lapso ou êrro manifesto do texto, a Mesa
procederá à respectiva correção, da qual dará
conhecimento ao plenário, fazendo a devida
comunicação à Câmara dos Deputados, se já houver
enviado o autógrafo, ou ao Presidente da República,
se já tiver o projeto subido à sanção. Não havendo
impugnação, considerar-se-á aceita a correção; em
caso contrário, caberá decisão ao plenário.
§ 6º Quando a inexatidão, lapso ou êrro
manifesto do texto se verificar no autógrafo de
proposição enviada, pela Câmara dos Deputados, a
Mesa devolverá àquela Câmara, para correção, do
que dará comunicação ao plenário.
Art. 150. Terminando, com a votação do texto
definitivo o pronunciamento do Senado sôbre
qualquer proposição, será ele encaminhado, em
autógrafo, à sanção do Sr. Presidente da República
ou à Câmara dos Deputados, conforme seja o caso.
§ 1º Os autógrafos serão assinados pelo
Presidente ou seu substituto em exercício e por dois
secretários.
§ 2º Os autógrafos de emendas do Senado a
projetos da Câmara, serão apenas do texto definitivo
dessas emendas.
Art. 151. Na discussão das matérias sujeitas a
um turno único, cada Senador poderá falar apenas
uma vez, durante o espaço máximo de uma hora, e
na mesma discussão dos projetos de lei iniciados no
Senado, até duas vêzes, contando que a soma total
do tempo em que usar da palavra, não exceda de
duas horas.
Parágrafo único. Em ambos os casos previstos
neste artigo, é facultado ao autor da proposição, bem
como ao respectivo relator, falar duas vezes, até o
máximo de 2 horas.
Art. 152. Depois de discutida qualquer
matéria,
ou
não
havendo
quem
a
queira
discutir,
o
Presidente
declarará

encerrada a discussão, e, se não puder ser feita
imediatamente a votação por falta de número legal,
será a mesma adiada.
Parágrafo único. Na sessão seguinte, a ordem
do dia começará pela votação das matérias cuja
discussão estiver encerrada, salvo havendo alguma
considerada urgente, á qual será dada preferência.
Art. 153. O encerramento normal de qualquer
discussão dar-se-á pela ausência de oradores.
Parágrafo único. E' permitido, porém, a
qualquer Senador requerer o encerramento da
discussão da matéria em debate nos seguintes
casos:
a)
na
discussão
preliminar
sôbre
constitucionalidade e na primeira discussão quando
já tiverem falado, pelo menos, três senadores,
filiados a partidos diferentes;
b) na discussão única e na segunda
discussão, desde que o assunto tenha sido debatido
em duas sessões;
c) na discussão das redações finais.
Art. 154. Iniciada a discussão de qualquer
matéria, não será interrompida para tratar-se de
outra, salvo adiamento ou questão de ordem nela
suscitada, e quando se tratar das matérias
compreendidas nas letras a, b, d e e do art. 113.
Art. 155. As proposições com discussão
encerrada, não resolvidas na sessão legislativa e
deixadas para a seguinte, considerar-se-ão adiadas,
continuando nos têrmos em que se acharem.
Art. 156. Os adiamentos só poderão ser feitos
por prazo fixo ou por motivo declarado e nos
seguintes casos:
a) para audiência de uma ou mais Comissões;
b) para ser a matéria discutida ou votada em
dia determinado ou mediante o preenchimento de
formalidade estipulada no requerimento.
§ 1º O adiamento poderá ser da discussão ou
de votação, devendo ser requerido logo que seja
anunciada a matéria, como preliminar.
§ 2º Não havendo número para a votação de
um pedido de adiamento ficará o mesmo
prejudicado, prosseguindo a discussão da matéria
principal.
§ 3º E' vedado mais de um pedido de
adiamento no mesmo turno, ainda que por motivo e
autores diferentes.
Art. 157. Urgente para interromper a ordem do
dia só se deve entender a matéria que ficará prejudi-
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cada, se não fôsse tratada imediatamente.
Art. 153. A urgência dispensa as
formalidades e interstícios regimentais, mas não
importa sessão permanente.
§ 1º O requerimento de urgência para
matéria estranha aos assuntos de ordem pública
ou calamidade pública ficará sôbre a mesa e só
será votado após decorridas 48 horas.
Quando sôbre a matéria houver parecer ou
pareceres das Comissões respectivas, a urgência
importa em discussão e votação imediata.
§ 2º Não se admitirão, ao mesmo tempo,
mais de duas proposições sob o regime de
urgência.
§ 3º No encaminhamento da votação de
urgência só poderão falar, peIo prazo máximo de
10 minutos, um dos signatários do requerimento e
um representante de cada partido, não sendo
concedida a palavra a qualquer outro Senador.
§ 4º A discussão da matéria julgada urgente
se iniciará pelo parecer verbal da Comissão ou
comissões a que corresponder, não podendo ser
adiada.
§ 5º Será, entretanto, permitida a interrupção
da discussão, apenas pelo espaço de uma hora, a
fim de poder o relator auscultar o pensamento dos
membros da respectiva Comissão.
Art. 159. Em chegando à Mesa requerimento
de urgência para proposição atinente aos assuntos
de ordem, será imediatamente lido e submetido
pública ou de calamidade pública, à deliberação do
plenário, mesmo interrompendo qualquer oração,
discussão ou votação, em qualquer fase dos
trabalhos.
Art. 160. Anunciada a votação de qualquer
matéria, é licito ao Senador obter a palavra pela
ordem, uma só vez, para, no prazo improrrogável
de 10 minutos, encaminhá-la ou propor o método a
ser seguido.
Art. 161. Ressalvado o disposto no art. 64,
proceder-se-á à votação por uma das seguintes
formas: simbólica; nominal ou por escrutínio
secreto.
Art. 162. Em regra, a votação será simbólica;
a nominal realizar-se-á nos casos previstas neste
Regimento, requerimento de algum Senador; a e
quando o Senado determinar, a requerimento de
algum Senador; a votação por escrutínio secreto
se fará nas eleições, nos casos previstos na

Constituição e neste Regimento e sempre que o
Senado a determinar.
Art. 163. A votação simbólica se praticará
sentados os senadores que aprovarem, levantandose os de opinião contrária.
§ 1º Se o resultado fôr tão manifesto que, à
primeira vista, se conheça a maioria, o Presidente o
praclama; não o sendo, ou se algum Senador o
requerer, os secretários contarão os votos, primeiro
dos que se levantarem e em seguida dos que
ficaram sentados, os quais, para êsse fim e por sua
vez, se levantarão a convite do Presidente.
§ 2º Essa verificação deverá ser requerida
antes de iniciada outra votação, sendo permitido o
voto do Senador que entrar para o recinto. Se não
houver número, proceder-se-á à chamada, com
votação nominal da matéria em deliberação.
Art. 164. Na votação nominal o 3º Secretário
fará a chamada dos senadores, respondendo estes
"SIM" ou "NÃO", à medida que forem chamados; o 2º
Secretário tomará nota dos votos, que em seguida
serão lidos. Concluída a leitura, o Presidente
proclamará os resultados.
Art. 165. A votação por escrutínio secreto farse-á por meio de cédulas escritas lançadas em urnas
pelos senadores à medida que forem chamados.
Aberta a urna, o 1º Secretário declarará o número de
cédulas encontradas, passando-se, em seguida, uma
por uma, ao Presidente, que lerá em voz alta o seu
conteúdo e as entregará ao 2º Secretário. Concluída
a apuração, o Presidente proclamará os resultados.
Parágrafo único. Na apuração dos votos a que
se refere este artigo serão considerados como votos
contrários as cédulas em branco.
Art. 166. Nenhum Senador presente poderá
escusar-se de votar, salvo nos assuntos em que
tenha interesse individual.
Art. 167. A votação não se interrompe senão
por falta de número legal de senadores.
Art. 168. Dando-se empate numa votação,
será ela repetida na sessão seguinte; se o empate se
reproduzir, o Presidente desempatará.
TÍTULO VIIl
Dos orçamentos
dos

Art.
169
–
Recebida
da
Câmara
Deputados a proposição orçando a Re-
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ceita e fixando a Despesa Geral da República,
será imediatamente enviada à Comissão de
Finanças, providenciando a Mesa para que seja
publicada e distribuídos os respectivos avulsos
detro do mais curto espaço de tempo.
Art. 170. Na sessão em que se realize a
distribuição de que trata o artigo anterior, o
Presidente, após a leitura do expediente;
anunciará que a proposição receberá emendas
dos Senadores perante a Mesa, durante as seis
sessões seguintes.
Parágrafo
único.
Findo
o
prazo
estabelecido, as emendas, sempre justificadas
por escrito, serão numeradas na ordem de
apresentação,
publicadas
e
remetidas
à
Comissão
de
Finanças,
que
emitirá
simultâneamente parecer sobre elas, sobre as
que lhe tenham sido apresentadas diretamente e
sôbre a proposição, oferecendo, por sua vez, as
emendas que julgar necessárias.
Art. 171. A discussão e a votação da
proposição no plenário serão feitas por partes.
Para êsse fim, destacar-se-ão as disposições
relativas à Receita e a Despesa, a cada
Ministério, ao Congresso Nacional, à Presidência
da República e órgãos imediatos e ao Poder
Judiciário como se fossem projetos distintos.
Parágrafo único. A numeração das
emendas
a
êsse
projeto
será
feita
separadamente, correspondendo aos respectivos
anexos de modo a poderem êles subir ao plenário
também em separado.
Art. 172. As emendas do Senado ao projeto
relativo ao orçamento, serão discutidas com a
mesma proposição e votadas antes dêle, em dois
grupos,
obedecendo
à
classificarão
dos
pareceres favoráveis ou contrários, salvo
destaque
concedido,
pelo
Senado,
a
requerimento de qualquer Senador para votação
isolada. No grupo das emendas com parecer
favorável compreendem-se as da Comissão de
Finamos e as que tenham sido por ela aceitas
com modificações ou para constituirem projeto
em separado.
Parágrafo
único.
Será
votada
separadamente a emenda que tenha sub-emenda
da Comissão, votando-se em primeiro lugar a
sub-emenda.
Art. 173. Não é permitido apresentar aos
projetos de leis anuais emendas com caráter de
proposições principais e que devam seguir os
trâmites de projeto de lei.

Parágrafo único. A recusa, pela Mesa, de
emenda infringente dêste artigo deverá ser
publicadas, podendo o seu autor recorrer para o
Senado.
TÍTULO IX
Da tomada de contas
Art. 174. Será precedida de parecer das
comissões de Constituições e Justiça e de Finanças
a deliberação do Senado sobre tomada de contas do
Presidente da República (art. 66, VIII, da Const.
Fed.).
Art. 175. Chegando à Mesa em qualquer hora
da sessão, a tomada de contas do Presidente,
independente de leitura no expediente, mandará
publicar o projeto sobre a matéria, com o balanço
geral das contas da União e documentos que o
instruem, organizados pela Contadoria Central da
República, sendo distribuídos aos senadores os
respectivos avulsos, dentro do prazo de 8 dias.
§ 1º Durante os 5 dias úteis seguintes à
distribuição dos avulsos ficará o projeto em pauta,
para receber emendas e pedidos de informação.
§ 2º Findo o prazo do parágrafo anterior, serão
as emendas e pedidos de Informação, dentro de 48
horas seguintes mandados publicar pelo Presidente,
depois de devidamente classificados.
§ 3º Em seguida, a Mesa remeterá o processo
com as emendas às comissões designadas no artigo
precedente, emitindo cada uma delas o seu parecer
dentro do prazo máximo de 20 dias.
TÍTULO X
Da reforma constitucional
Art. 176. Considerar-se-á proposta ao Senado
emenda à Constituição se apresentada, quando não
vigente o estado de sítio, pela quarta parte, no mínimo,
dos seus membros, ou por mais de metade das
assembléias legislativas dos Estados no decurso de 2
anos.
Parágrafo único. Não será objeto de deliberação,
emenda a Constituição tendente a abolir a Federação
ou a República.
Art. 177. Recebida a proposta de emenda à
Constituição, será lida na hora do expediente e
mandada publicar, como Projeto de Reforma
Constitucional, no Diário do Congresso Nacional e em
avulsos para serem distribuídos entre os senadores, fi-
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cando sôbre a Mesa durante 10 dias para receber
emendas.
Parágrafo único. Não serão admitidas
emendas que não tenham relação direta e imediata
com a proposição inicial.
Art. 178. Nas 48 horas seguintes à leitura
determinada no artigo precedente, será eleita uma
Comissão de Reforma Constituicional de 15
membros, sob o critério do art. 41, dêste Regimento.
§ 1º Findo o prazo estabelecido no presente
artigo, serão lidas, apoiadas por seis senadores e
mandadas publicar as emendas que tenham sido
oferecidas ao projeto perante a Mesa e toda a
matéria será enviada à Comissão Especial para
emitir parecer dentro do prazo máximo de 30 dias.
§ 2º Cinco dias depois de publicado o parecer
no Diário do Congresso Nacional e em avulsos a
matéria incluída em ordem do dia.
Art. 179. A primeira discussão será em globo,
procedendo-se, porém, à votação das emendas por
artigo, e, a seguir do projeto, artigo por artigo.
Parágrafo único. Aprovado o projeto nesse
turno com as emendas, voltará à Comissão que, em
48 horas, apresentará a redação do vencido.
Art. 180. Presente à Mesa e publicada no
Diário do Congresso Nacional e em avulso a redação
a que se refere o parágrafo único do artigo anterior,
juntamente com o projeto inicial e as emendas
aprovadas abrir-se-à durante 5 dias a segunda
discussão, abrangendo o projeto e as novas
emendas oferecidas em plenário no decurso desse
prazo.
§ 1º Antes de submetidas à discussão, serão
as novas emendas lidas e sujeitas ao apoiamento de
que trata o § 1º do art. 178.
§ 2º Havendo emendas, o Projeto será
novamente enviado à Comissão Especial, a fim de
sôbre elas se pronunciar dentro de 10 dias.
§ 3º Esgotado êsse prazo, com ou sem
parecer, e publicado e distribuído em avulso o
parecer, se houver, cinco dias depois se realizará a
votação.
§ 4º Votar-se-ão em primeiro lugar as
emendas, por grupos das que tiverem parecer
favorável e das que tiverem parecer contrário,
salvo os destaques requeridos e executados as
emendas com sub-emenda da Comissão Especial,
as quais serão sempre votadas separadamente. A
votação do projeto será em globo, com as alte-

rações resultantes das emendas aceitas.
§ 5º Aprovada qualquer emenda, será o
projeto remetido à Comissão Especial para
elaborar a redação final, que será submetida a
discussão depois de publicada.
Art. 181. Nas discussões, cada Senador tem
direito a falar durante duas horas, em uma ou mais
vêze. As questões de ordem só poderão ser
propostas dentro dêsse mesmo prazo total.
§ 1º Ao relator, ou ao membro da Comissão
Especial que o substituir é lícito replicar a
quaisquer Senador, nos prazos que cabem a cada
Senador.
§ 2º Tôdas as discussões poderão ser
encerradas mediante requerimento assinado por
um quarto do número total dos senadores e
aprovado por dois terços, pelo menos dos
presentes, desde que já se tenham efetuado em
duas sessões anteriores.
§ 3º O interstício entre a votação e qualquer
ato inicial da discussão subseqüente do Projeto de
Reforma da Constituição, será de 48 horas.
Art. 182. Para encaminhamento de votação,
só será permitida a palavra uma vez a cada
Senador por 15 minutos.
Art. 183. Todos os prazos e interstícios são
improrrogáveis, mas podem ser reduzidos, a
requerimento de qualquer Senador, aprovado pelo
Senado, inclusive os que já tiverem sido iniciados.
Art. 184. Em tudo quanto não contrariem
estas
disposições
especiais,
regularão
a
tramitação da matéria às disposições do
Regimento atinentes aos projetos de lei ordinária.
Art. 185. Aprovado o Projeto por maioria
absoluta ou dois terços dos membros do Senado,
será remetido à Câmara dos Deputados com a
comunicação do "quorum" da votação em ambos
os turnos.
§ 1º Se a aprovação tiver sido por maioria
absoluta, o Projeto terá na sessão legislativa
ordinária seguinte a mesma tramitação prescrita
nos artigos anteriores, qualquer que tenha sido o
"quorum" constitucional da votação na Câmara dos
Deputados. O mesmo acontecerá se a aprovação
do Senado tiver sido por dois têrços a da Câmara
por maioria absoluta.
§ 2º Se aceito por uma e não aceito por
outra das câmaras do Congresso Nacional,
considerar-se-á rejeitado o projeto.
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§ 3º Recebendo emenda da Câmara dos
Deputados o projeto iniciado no Senado, êste só
poderá aprova-lo por maioria absoluta ou dois
terços dos seus membros, depois de parecer da
Comissão Especial.
Art. 186. Aprovada a reforma pelas duas
casas do Congresso Nacional nos têrmos dos §§
2º e 3º do art. 217 da Const. Fed., será
promulgada pelas respectivas Mesas, dentro de
48 horas, publicada com a assinatura dos seus
membros e anexada, com o respectivo número de
ordem, no texto da Constituição.
Art. 187. Sempre que o Senado tiver
conhecimento de que a Câmara dos Deputados
aprovou, definitivamente, emenda à Constituição
nele iniciada, assentará com a Mesa da outra
Casa do Congresso Nacional sua promulgação,
dando publicidade, no Diário do Congresso
Nacional do local e hora em que ela se realizará.
TÍTULO XI
Do comparecimento dos Ministros de Estado
Art. 188. A convocação de um Ministro de
Estado, resolvida pelo Senado, para comparecer
perante êste ou qualquer das suas comissões,
será feita por oficio do 1º Secretário,
acompanhado de cópia do requerimento das
informações pretendidas. Nesse mesmo ofício,
solicitar-se-á ao Ministro designe, dentro de prazo
determinado, e nas horas de sessão, o momento
em que deverá comparecer.
Art. 189. O Senado designará dia e hora
para serem ouvidos os ministros de Estado que o
solicitarem.
Art. 190. O Ministro de Estado que
comparecer perante o Senado para o fim de
prestar esclarecimentos ou solicitar providências,
terá assento na primeira bancada.
Art. 191. Se o tempo ordinário da sessão
não bastar ao Ministro convocado para prestar as
informações solicitadas, o Senado prorrogará a
sessão ou designará outro dia para novo
comparecimento.
Art. 192. Se o ministro convocado não
comparecer no dia e hora designados na forma
do art. 188, sem causa justificada, o Presidente
do Senado providenciará no sentido de ser
imediatamente instaurado processo por crime de
responsabilidade.

TÍTULO XII
Do Senado como órgão Judiciário
Art. 193. Quando o Senado tiver de julgar o
Presidente da República, os membros do Supremo
Tribunal Federal, os ministros de Estado e o Procurador
Geral da República, será presidido pelo Presidente do
Supremo Tribunal Federal.
Art. 194. Para êsse fim, e logo que lhe sejam
enviados os documentos indispensáveis ao processo, o
Presidente do Senado oficiará ao do Supremo Tribunal
Federal, convidando-o a assumir a presidência no dia e
hora designados.
Art. 195. O processo de julgamento será
estabelecido em lei.
TÍTULO XIII
Da economia interna do Senado e sua Polícia
Art. 196. A. Mesa fará manter a ordem e o
respeito indispensáveis no edifício do Senado e suas
dependências e exercerá a atribuição de distribuir e
fiscalizar o serviço da Secretaria, empregando para
êsse fim os meios facultados no respectivo
Regulamento.
Art. 197. O policiamento do edifício do Senado e
de suas dependências compete privativamente, à
Comissão Diretora sem a intervenção de qualquer
outro Poder.
Parágrafo único. Far-se-á o policiamento,
ordinariamente, com a polícia privativa do Senado e, se
necessário, por fôrça pública e agentes da polícia
comum, requisitados e postos á disposição da Mesa.
Art. 198. E' permitido a qualquer pessoa, vestida
decentemente, assistir às sessões, do lugar que lhe fôr
reservado, sem armas e conservando-se em silêncio.
Art. 199. Se no edifício do Senado ou em suas
dependências alguém perturbar a ordem depois da
primeira advertência, o presidente mandará pô-lo em
custódia; feitas as averiguações necessárias, mandará
soltá-Io ou entregar à autoridade competente, com
ofício do 1º Secretário, participando a ocorrência.
Art. 200. Ao Ministro da Fazenda serão enviadas
as fôlhas do subsídio dos senadores e as dos
vencimentos dos funcionários da Secretaria a fim de
serem pagas pelo Tesouro Nacional no edifício do
Senado.
Art.
201.
O
Diretor
Geral
da
Secretaria,
sob
a
fiscalização
da
Co-
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missão Diretora, servirá de tesoureiro das quantias que
forem votadas na lei do orçamento ou em créditos
especiais ou extraordinários, para as despesas
ordinárias e eventuais da Casa. Recolherá as quantias
que receber do Tesouro Nacional ao cofre da
Secretaria, ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica,
se assim Julgar mais conveniente a Comissão Diretora.
Art. 202. Mensalmente, o Diretor Geral da
Secretaria apresentará conta do que recebeu e
despendeu e do saldo que existe em caixa, a fim de
examinada e aprovada pelo Vice-Presidente e
trimestralmente pela Comissão Diretora.
Parágrafo único. No começo de cada ano, a
Comissão Diretora requisitará ao Ministro da Fazenda
os saIdos das verbas do Senado, do ano anterior, que
ficaram no Tesouro, a fim de dar-lhes aplicação nos
serviços do Senado, de acôrdo com as suas
necessidades.
TÍTULO XIV
Da Secretaria
Art. 203. Haverá um livro de inscrição pessoal
dos senadores, destinado a registrar o nome
parlamentar, idade, estado civil de cada um e outras
declarações que deva ou julgue conveniente fazer.
Parágrafo único. Nêsse livro o Senador se
inscreverá de próprio punho, fazendo as declarações
referidas neste artigo e no parágrafo 1º do art. 44, a fim
de lhe ser expedida a carteira de identidade pelo 1º
Secretário.
Art. 204. Os serviços do Senado serão
executados pela sua Secretaria e reger-se-ão por um
regulamento especial que fica considerado parte
integrante dêste Regimento.
Parágrafo único. A Comissão Diretora não
poderá requisitar funcionários de qualquer repartição ou
serviço público, salvo o disposto no parágrafo único do
art. 197.
TÍTULO XV
Disposições gerais
Art. 205. O Regimento Interno só poderá ser
modificado ou reformado por meio de projeto de
resolução, oferecido por qualquer Senador, pela
Comissão Diretora ou por comissão especial nomeada
em virtude de deliberação do Senado e da qual deve-

rá fazer parte um membro da Comissão Diretora.
§ 1º Em qualquer caso, o projeto após
publicado e distribuído em avulsos, ficará sôbre a
mesa durante três sessões, a fim de receber
emendas, indo depois dêsse prazo, para o efeito
de parecer, à Comissão especial que o elaborou,
ou à Comissão Diretora, se fôr o projeto de sua
iniciativa ou de algum Senador.
§ 2º O parecer mencionado no parágrafo
precedente será emitido dentro de 10 dias,
quando o projeto seja de simples modificações, e
de 20 dias, quando se trate de reforma.
§ 3º A discussão do projeto e das emendas
em plenário será em globo, votando-se em
primeiro lugar as emendas, uma por uma, e
depois o projeto por títulos, capítulos ou seções,
se os contiver, conforme delibere o Senado, por
consulta do Presidente ou a requerimento de
algum Senador.
Art. 206. A Mesa fará todos os anos, ao fim
da sessão legislativa, a consolidação das
modificações que tenham sido feitas no
Regimento do qual mandará tirar nova edição
durante o interregno das sessões.
Art. 207. As dúvidas sôbre a interpretação
de Regimento Interno, na sua prática, constituirão
questões de ordem, que poderão ser suscitadas
em qualquer fase da sessão.
Parágrafo único. Das questões de ordem,
que serão decididas pelo Presidente, haverá
recurso para o Senado, a requerimento de
qualquer de seus membros. O Presidente poderá,
entretanto,
independente
de
requerimento,
submeter ao plenário a decisão das questões.
§ 2º As decisões sôbre que dispõe êste
artigo consideram-se como simples precedentes
e só adquirem fôrça obrigatória quando
incorporadas ao Regimento.
Art. 208. Nenhum Senador poderá falar
pela ordem por mais de dez minutos, nem mais
de uma vez sôbre cada assunto ou questão.
Art.
209.
As
petições,
memoriais,
representações ou outros documentos dirigidos
ao Senado deverão ser entregues ao Diretor
Geral da Secretaria e serão, segundo a sua
natureza, remetidos às comissões competentes
ou arquivados, depois de lidos, em súmula, no
expediente da sessão.
Parágrafo único. Não serão recebidas
petições
e
representações
sem
da-
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ta e assinatura, ou em termos desrespeitosos. As
assinaturas serão reconhecidas quando a Mesa
julgar necessário.
Art. 210. Quando uma Comissão julgue que
qualquer dos documentos a que se refere o artigo
anterior não deve ter andamento, mandará arquiválo, podendo ser reaberto o seu estudo se o Senado
assim o deliberar. a requerimento de qualquer de
seus membros.
Art. 211. A irradiação ou gravação de
discursos proferidos no Senado dependerá de
autorização da Comissão Diretora ou de
requerimento de um quinto de membros do Senado.
Art. 212. A Mesa fará imprimir c distribuir, no
principio de cada sessão legislativa, uma Sinopse de
todas as proposições que estejam em curso ou
tenham sido resolvidas pelo Senado na sessão
anterior.
Parágrafo único. Até o dia 10 de cada mês,
durante a sessão legislativa, será publicada uma
resenha, indicando as matérias enviadas no mês
anterior à sanção e à Câmara dos Deputados.
Art. 213. Os trabalhas do Senado – projetos,
pareceres, emendas, estudos, relatórios, sugestões.
debates – serão classificados segundo o assunto a
que se referem e publicados em Anais e
Documentos Parlamentares.
Art. 214. Os Deputados Federais têm livre
ingresso e podem assistir às sessões públicas ou
secretas do Senado ou das suas Comissões.
TITULO XVI
Disposições Transitórias

ser imediatamente discutidos e votados. Esses
pareceres dão redação final ao Projeto de Resolução
n.o 2, de 1948, c às proposições ns. 176, 297 e 253,
respectivamente.
O SR. PRESIDENTE: – A Casa acaba de
ouvir o requerimento do Sr. Senador Ivo d'Aquino,
solicitando dispensa de publicação dos pareceres ns.
157, 158, 159 e 160, lidos no expediente, para o
efeito de serrem imediatamente submetidos ao voto
da Casa.
Já há número para votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento, queixam conservar-se sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
São sem debate aprovados os pareceres na.
157, 153, 159 e 180, de 1947, submetidos à
promulgação o Projeto de Resolução n° 2, de 1948,
e à sanção as proposições. ns. 176, 297 e 253, de
1947.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora de
expediente.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: (*) Sr.
Presidente, em entrevista concedida a um dos jornais
desta capital, a propósito da campanha moralizadora
de higienização de restaurantes e casas de consumo
público, declarou o ilustre Diretor do Departamento de
Saúde e Assistência da Prefeitura do Distrito Federal,
não poder realizar campanha mais forte e decisiva
devido à interferência de elementos poderosos ou
prestigiosos no sentido de. tolerância em relação aos
fraudadores.
Acrescentou S. Ex.a que, entre as pessoas
assim conjuradas, através de solicitações gentis,
impedindo
o
êxito
de
sua
orientação
verdadeiramente louvável, estão deputados e
senadores da República.
A afirmação, feita a um jornal no momento de
conversa com seu repórter, pode, à primeira vista,
parecer, sem relevo. Não o é, entretanto. Pelo
menos assim não a considera a bancada udenista no
Senado Federal.
A atribuir-se a representantes do povo, a
membros do Governo, a portadores de uma
parcela de autoridade pública o intervir no
sentido
de
afastar
atitude
enérgica,
em
defesa da saúde do povo e do bem-estar dos

Art. 215. Pica a comissão Diretora autorizada
a elaborar, dentro de 60 dias, um projeto de revisão
do Regulamento da Secretaria, submetendo-o à
aprovação do Senado.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 1948.
– Hamilton Nogueira, Presidente. – Attilto Vtvacqua,
Relator. – Clodomir Cardoso.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente. Não há ora-dores inscritos.
O SR. IVO D'AQVINO (Pela , ordem): – Sr.
Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte a Casa
sobre
se
concede
dispensa
de
publicação dos pareceres da Comissão de
Redação de Leis ns. 157, 158, 159 e 160, __________________
que acabam de ser lidas, a fim de que possam ( * ) – Não foi revisto- pelo orador
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homens é, realmente, alguma coisa de gravei
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª dá
licença para um a arte? (assentimento do orador).
Li a entrevista e conversei com o Secretário de
Saúde e Assistência, professor Capriglione, que
esclareceu não ter sido seu pensamento bem
interpretado; não pretendeu declarar que havia
interferência de Senadores e Deputados para
impedir-lhe a ação. Muito menos fez sentir
existisse coação de Deputados e Senadores no
sentido de obstarem a atuação que vêm tendo os
"comandos" na defesa do povo, medida muito bem
recebida pela população.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O Senado e
a Câmara não podem arcar com semelhante
responsabilidade, mas lavar desde logo sua testada.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – O
Secretário de Saúde e Assistência devia dar
explicação, nesse sentido, no mesmo jornal que
publicou sua entrevista.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Sr.
Presidente, no aparte que tanto me agradou, do
nobre Senador Victorino Freire, meu amigo, S. Ex.ª...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Li a entrevista
e justamente por considera-la entranhável foi que
procurei o professor Capriglione, meu amigo, a fim
de obter esclarecimentos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: –
demonstrou especial interesse pela dignidade do
Senado da República, ou melhor, do Parlamento,
procurando esclarecer o assunto e fazendo
conhecer à Nação que as autoridades a quem se
atribulam tais declarações, entendiam não terem
sido as mesmas rigorosamente interpretadas, o
que é de se lamentar.
O SR. VICTORINO FREIRE: – E o Sr.
Secretário de Saúde e Assistência, na ocasião,
manifestou-se muito grato ao ilustre Senador
Hamilton Nogueira.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Li a
entrevista. Sôbre a mesma falarei dentro em pouco.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E bom
salientar o que disse em contra-aparte o meu amigo
e correligionário Senador Hamilton Nogueira – não
ter a autoridade a quem se atribuiu a declaração,
vindo a público,pelo mesmo órgão de imprensa
corrigir a interpretação de suas palavras.

Se,
porém,
Sr.
Presidente,
algum
congressista...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não tenha
dúvida V. Ex.ª de que o Professor Luis CapriogIone
dará entrevista nesse sentido.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ..procurou,
S. Ex.ª, no propósito de intervir na fiscalização, ou
para lhe pedir tolerância em relação a determinadas
pessoas, ou ainda no sentido de solicitar o exame
demorado de cada caso, vale declarar, neste
instante – e o faço em nome de minha bancada e no
dos congressistas filiados à União Democrática
Nacional – Que entre os solicitantes, que apenas
tenham pedido o. exame de casos, não acreditamos
figure qualquer Senador, e posso mesmo dizer,
qualquer membro da nossa corporação partidária.
O SR BERNARDES FILHO: – Nem tampouco
do Partido Republicano.
O SR. VICTORINO FREIRE: –V. Ex.ª poderá
falar, também, em meu nome. Sou honrado com a
amizade do professor Caprigloni, mas, mesmo
assim, não lhe fiz qualquer solicitação nesse sentido.
O SR. ATTIITO VIVACQUA: – Quero declarar
que, como membro do Partido Republicano, penso
da mesma forma.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Numa
declaração dessa ordem deveria declinar nomes dos
pedintes.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito bem.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Não conheço os
termos da entrevista e tenho no mais alto conceito o
Professor Capriglione. Mas acredito que os nomes dos
solicitantes deveriam ser publicados, a fim de ser
salvaguardado o bom nome do Congresso Nacional.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – E' isso,
precisamente, o que visa o nobre Senador Ferreira
de Souza.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Justamente.
Era o que ia dizer.
O SR. VICTORINO FREIRE: - Li a entrevista e
considerei entranhável a omissão de nomes. Inquiri,
então, o professor CaprigIioni, e S. S. me declarou não
ter havido, da parte de qualquer Deputado ou
Senador,interferência no sentido de perturbar sua ação.
Houve, apenas, pedidos para exames de casos, feitos
pelos prejudicados com a ação dos "comandos". aliás,
louvável campanha em defesa do povo.
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O SR. BERNARDES FILHO: – As sanções,
praticamente, são até Insignificantes, diante do crime
praticado.
O SR. ATTILLIO VIVACQUA: – Houve, na
verdade, interessados que procuraram o professor
Capriglioni para o exame de certos casos, sem
interferirem, porém, de maneira prejudicial a sua
ação.
O SR. VICTORINO FREIRE: – O professor
Capriglioni é um homem criterioso, a quem muito
admiro, e custa-me crer que tenha avançado
acusações dessa ordem.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Seria fato
anormal._
O SR. VICTORINO FREIRE: – O que acabei de
dizer ao Senado me foi declarado por S. Exª... Conto
Fera dor achava-me no dever de indagar do professor
Capriglioni e sentido da entrevista publicada.
O SR. IVO D'AQUINO: – Pena é que a lei seja
tão branda em relação aos que praticam crimes contra
a saúde pública. O que a lei devia determinar era o
fechamento dos estabelecimentos transgressores.
O SR. BERNARDES FILHO: – Fechamento
sumário e definitivo.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: –Sr.
Presidente, os apartes trocados entre meus ilustres
colegas confirmam as minhas declarações. .
O SR. VICTORINO FREIRE: – Posso afirmar
a V. Exª.. que o professor Capriglioni tem pelo
Senado a maior admiração e, nessa ocasião, se
declarou muito grato, citando, mesmo, o nome do
nobre Senador Hamilton Nogueira.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Quando
proclamei, no meu nome e no dos meus
companheiros, não acreditar que tivesse havido da
parte de certos membros desta Casa a menor
solicitação no sentido sequer de uma tolerância, de
uma diminuição de intensidade na campanha
moralizadora instaurada pelos "comandos" do
professor Capriglioni....
O SR. ANDRADE RAMOS: – Intervenção
aliás indébita em campanha tão justa e louvável.
O SR. IVO D'AQUINO: – O professor
Capriglioni está realizando campanha benemérita,
que só pode ser aplaudida pelo habitantes do Distrito
Federal.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Todo o país,
aliás, deve aplaudi-la.

O SR. FERREIRA DE SOUZA: –todos
ouviram o louvor mais intenso e mais entusiástico à
sua ação, _ e até mesmo a censura indireta à
fraqueza das leis às penalidades insuficientes à
reação estatal, pouco precisa pouco forte, para os
crimes que estavam sendo praticados contra a saúde
do povo carioca.
Vale a pena lembrar que,aqui mesmo no
Senado, partiu de um representante do União
Democrática Nacional – o probo Senador Joaquim
Pires – a proposta de moção de aplausos à Saúde
Pública do Distrito Federal, pela atitude que vinha
tomando em defesa do povo.
Como quer que -seja, é preciso se tenha um
pouco de cuidado no aludir, de maneira genérica e
imprecisa. aos membros de uma corporação que tem
autoridade na vida pública do País.
O Sr, Alfredo Neves Muito bem.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: Sobretudo
neste instante, em que ainda tateamos na volta à
ordem legal, é preciso que o Legislativo– o mais _
fraco dos poderes – se firme perante a opinião
pública, como poder Mas: tem apenas em mira e age
somente visando o bem da Nação e a defesa do
interesse coletivo. Se alguma autoridade tiver
qualquer queixa a levantar centra um membro desta
ou da outra Casa do Parlamento; se o encarregado
da campanha saneadora se sente embaraçado,
direta ou indiretamente, pela intervenção de
representante do povo no Parlamento, então que
essa autoridade se não satisfaça com a indicação
genérica "pedidos de deputados ou senadores", mas
venha a. público, determinar identificar os pedintes.
Unia acusação desta ordem recai sôbre todos nós, e,
se a autoridade em apreço quer ser justa, acuse
exclusivamente a quem o mereça:
Esta minha atitude, também da minha
bancada, é necessária neste instante. De quando
em quando eu ;mesmo já tenho ouvida declarar
que certas campanhas, não podem ser feitas,
certas atitudes, não pedem ser tomadas. mesmo
pela policia, porque ela se sente embaraçada pela
presença de deputados e senadores. Ninguém
precisa nomes, ninguém indica os presentes,
ninguém acusa os infratores, preferem todos aludir
muito por alto a senadores e deputados, assim
atingindo em cheio as duas Casas que
representam a soberania nacional.
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Não foi esta
a intenção do Professor Capriglioni. Posso afirmar
isto a V. Ex ª porque, como membro desta Casa,
seria – como fui – o primeiro a defender o
Parlamento em geral. Antes de V. Excelência vir à
tribuna perguntei ao Professor Capriglioni quais os
senadores e deputados a que aludia. S.
Excelência me afirmou que não estava sendo
embaraçado; estava apenas recebendo pedidos de
deputados e senadores para examinar casos sobre
os quais estava informando e dizendo das sanções
aplicadas aos infratores. Sua Exª não se queixou
do Senado nem da Câmara. Ao contrário, exaltou
o nome dos Srs. Senadores Hamilton Nogueira e
Joaquim Pires, se bem me lembro.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: -Aceito a
retificação de V. Exª.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Não tenho
dúvida de que o Dr. Capriglioni confirmará o que
estou declarando.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Aceito
integralmente a retificação agora feita pelo Sr.
Senador Victorino Freire. Tenho pelo meu eminente
colega toda a consideração...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Sou muito
grato a V. Exª. Aliás eu a retribuo.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...Sempre
ligo às palavras o tom de verdade e de sinceridade.
O SR. VICTORINO FREIRE: – Multo obrigado
a V. Ex.ª. Estou certo de que o professor Capriglione.
confirma - rã as minhas palavras.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Tenho na
melhor conta o Professor Luiz Capriglione, Diretor da
Secretaria de Saúde c Assistência do Distrito
Federal.
O SR. VICTORINO FREIRE: – E' um ato de
justiça que V. Ex.ª pratica.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Considero S.
Exª um profissional de valor e um homem que, no
exercício da árdua missão que o prefeito lhe confiou,
vem correspondendo à confiança pública.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – E' dita, aliás, a
opinião do Senado.
O SR. VIETORINO FREIRE: – S. Exª está
agindo com serenidade e energia.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Já agora
não
mais
atribuo
a
S.
Exª

a afirmação que o jornal veiculou. Fica, porém, o
meu reparo para que, de agora em diante, todos os
interessados tenham um pouco mais de.cuidado,
quando se tratar de atribuir responsabilidade a
qualquer membro do Parlamento. Cada um deve
responder individualmente pelos seus êrros, pelos
seus atos. Que cada um compareça perante o seu
eleitorado e perante o Brasil e se justifique dos
desvios na sua atitude política. Mas, que, o
procedimento reprovável ou censurável de um
deputado ou senador jamais possa recair, jamais
possa manchar a reputação da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal. órgãos supremos
da vontade do País. (Muito bem; muito bem. Palmas)
O SR. HAMILTON NOQUEIRA: (*) – Sr.
Presidente, depois das palavras do nobre Senador
Ferreira de Souza e da explicação dada pelo nobre
Senador Victorino Freire. acredito que a entrevista
do Professor Caprigiioni tenha tomado_ seu
sentido verdadeiro. Se pedi a palavra, foi para
reafirmar a minha confiança na ação de um dos
professares mais ilustres da nossa Universidade
que. retomando a tradição da Saúde Pública no
Brasil, vem exercendo ação intensa, justificando o
prestigio que lhe damos e estaremos sempre
dispostos a dar-lhe.
E' preciso louvar também a ação do Sr.
Secretário de Saúde e Assistência, bem como a de
outros funcionários e, por conseqüência, a atividade
da Prefeitura do Distrito Federal nesse setor.
Sinto-me,
no
entanto,
absolutamente
tranqüilo porque, se estou elogiando uma boa
ação, também vou protestar contra outros atos do
Sr. Prefeito. Se entendo que S. Faca vem agindo
bem no terreno da Saúde Pública, tendo ã frente
um homem da envergadura do Professor Luiz
Capriglioni...
O SR. VICTORINO FREIRE: – Multo bem.
O SR. HAMILTON NOQUEIRA: – a quem
solicito apenas uma retificação pública no mesmo
jornal em que se fêz aquela afirmação;
se
estou
aqui
para
reafirmar
a
ação
decisiva
e
tranqüilizadora
para
todos
nós, cariocas, de S. Exª.., também aqui es_________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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tou para protestar – se bem que tardiamente – contra
a demissão de um Castro Maia, homem que com o
seu bom senso, e desinterêsse, reconstruiu êsse
recanto admirável que é a floresta da Tijuca.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Aliás,
nesse sentido, o Senador Bernardes Filho fez
brilhante discurso nesta casa.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Não estive
presente nessa ocasião, mas folgo em sabê-lo,
porque é justiça que se faz a um dos homens mais
desinteressados e que mais amam as nossas coisas.
Aliás, não sou suspeito para assim falar, porque nem
siquer privo de sua amisade. Mas admiro-o por seu
espírito público e sua brasilidade. Aqui estou ainda
para protestar contra de derrubada das nossas
árvores, injustificável num clima tropical e para
protestar, enfim, contra o -dinheiro gasto na
mudança de estátuas de um lugar para outro, ao
passe que milhares e milhares de crianças deixam
de se matricular em escolas públicas por falta de
edifícios.
E', portanto, na qualidade de Senador desta
terra, á qual tanto bem quero, que aqui estou, de um
lado para louvar a ação construtora e positiva da
Prefeitura, através da sua Secretaria de Assistência
Pública, ao preservar a saúde da nossa gente; e do
outro, para protestar contra a ação negativa e
indesculpável e, principal-mente, contra os gastos
com a propaganda dirigida no sentido do auto-elogio.
(Muito bem; muito bem. Palmas) .
Deixam de comparecer os Srs. Senadores:
Augusto Meira.
José Neiva.
Plinto Pompeu.
Georgino Avelino.
Novaes Filho.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pereira Moacyr.
Pereira Pinto.
Mello Vianna.
Latindo Coelho.
Marcondes Filho.
Euclydes Vieira.
Roberto Simonsen.
Darto Cardoso.
Pedro Ludovico.
Filinto Müller.
Flávio Guimarães.
Roberto Alasses (19).

Comparecem mais os Srs Senadores:
Victorino Freire.
Ismar de Góes.
Bernardes Filho.
Alvaro Adolpho.
Azevedo Ribeiro.
Alfredo Neves.
Santos Neves.
Etelvino Lins.
Camilo Mercio.
Ribeiro Gonçalves.
Curvai Cruz.
Walter Franco.
Vespasiano Martins (13) .
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora de
expediente. (Pausa).
Não havendo mais quem peça a palavra,
passa-se à
ORDEM DO DIA
E'aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
N° 218 - 1947
Tendo transcorrido a 25 deste mês a data
centenária do nascimento do Dr. Manuel Messias de
Gusmão Lira, que representou o Estado de Alagoas
nesta Casa do Congresso Nacional, no período de
1892 a 1896, requeremos que seja registrado em ata
êsse acontecimento que relembra uma das figuras
mais eminentes do primeiro Senado da República.
Sala das Sessões, em 29 de dezembro de
1947 – Ribeiro Gonçalves Góes Monteiro. – Apolonio
Sales. – Mathias Olympio.
E' sem debate aprovado em discussão única e
sobe à promulgação o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO
CONGRESSO NACIONAL
Nº 1 – 1948
O Congresso Nacional decreta:
Artigo único. São aprovados os textos do Tratado
Interamericanos de Assistência Recíproca, para a
manutenção da Paz e da Segurança do Continente
assinado no Rio de Janeiro, a 2 de setembro de 1947,
pelo Brasil e demais Repúblicas Americanas.
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TEXTO DO ACORDO A QUE SE REFERE O
PROJETO SUPRA
TRATADO ENTERAMERICANO DE ASSISTENCIA
RECIPROCA
Em nome de seus Povos, os Govêrnos
representados na Conferência Interamericana para a
Manutenção da Paz, e da Segurança no Continente,
animados pelo desejo de consolidar e fortalecer suas
relações de amizade e boa vizinhança e,
Considerando:
Que a Resolução VIII da Conferência
Interamericana sôbre Problemas da Guerra e da
Paz, reunida na cidade do México, recomendou a
celebração de um tratado destinado a prevenir e
reprimir as ameaças e os atos de agressão contra
qualquer dos países da América;
Que as Altas Partes Contratuais reiteram sua
vontade de permanecer unidas dentro de um sistema
interamericano compatível com os propósitos e
princípios das Nações Unidas, e reafirmam a existência
do acôrdo que celebraram sôbre os assuntos relativos
à manutenção da paz e da segurança internacionais,
que sejam suscetíveis de ação regional;
Que as Altas Partes Contratantes reiterem
sua adesão aos Princípios de solidariedade e
cooperação interamericanas e especialmente aos
princípios enunciados nos considerandos e
declarações do Ato de Chapuitepec, todos os
quais devem ser tidos por aceitos como normas de
suas relações mútuas e como base jurídica do
Sistema Interamericano;
Que a fim de aperfeiçoar os processos de
solução pacífica de suas controvérsias, pretendem
celebrar o Tratado sôbre "Sistema Interamericano de
Paz", previsto nas Resoluções IX e XXXIX da
Conferência Interamericana sôbre Problemas da
Guerra e da Paz;
Que a obrigação de auxilio mútuo e de defesa
comum das Repúblicas Americanas e acha
essencialmente ligada a seus ideais democráticos e à
sua vontade de permanente cooperação para realizar
os princípios e propósitos de uma política de paz:
Que a comunidade regional americana
sustenta como verdade manifesta que a
organização jurídica é uma condição necessária
para a segurança e a paz, e que a paz
se funda na justiça e na ordem moral e,

portanto, no reconhecimento e na proteção
internacionais
dos
direitos
e
liberdades
de pessoa, humana, no bem-estar indispensável dos
povos e na efetividade da democracia, para a
realização internacional da justiça e da - segurança.
Resolveram - de acôrdo com os objetivos
enunciados – celebrar o seguinte Tratado, a fim de
assegurar a paz por todos os meios possíveis, prover
auxilio recíproco efetivo para enfrentar os ataques
armados contra qualquer Estado Americano, e conjurar
as ameaças de agressão contra qualquer dêles.
Artigo 1°
As Altas Partes Contratantes condenam
formalmente a guerra e se obrigam, nas suas
relações internacionais a não recorrer à ameaça nem
ao, uso da fôrça, de qualquer forma incompatível
com as disposições da Carta das Nações Unidas ou
do presente Tratado.
Artigo 2°
Como conseqüência do Princípio formulado no
Artigo anterior, as Altas Partes Contratantes
comprometem-se a submeter tôda controvérsia, que
entre elas surja, aos métodos de solução pacífica e a
procurar resolvê-la entre si, mediante os processos
vigentes no Sistema Interamericano, antes de a
referir à Assembléia Gerai ou ao Conselho de
Segurança das Nações Unidas.
Artigo 3°
1.As Altas Partes Contratantes concordam em
que um ataque armado, por parte de qualquer Estado,
contra um Estado Americano, será considerado como
um ataque contra todos os Estados Americanos e, em
conseqüência, cada uma das ditas Partes Contratantes
se compromete a ajudar a fazer frente ao ataque, no
exercício do direito imanente de legitima defesa
individual ou coletiva que é reconhecido pelo Artigo 51
da Carta das Nações Unidas.
2.Por solicitação do Estado ou dos Estados
diretamente atacados, e até decisão do órgão de
consulta do Sistema Interamericano, cada uma das
Partes
Contratantes
poderá
determinar
as
medidas
imediatas
que
adote
individualmente,
em
cumprimento
da
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obrigação e de acôrdo com o principio de
solidariedade continental. O órgão de Consulta
reunir-se-á sem demora a fim de examinar essas
medidas e combinar as de caráter coletivo que seja
conveniente adotar.
O estipulado neste Artigo aplicar-se-á a todos
os casos de ataque armado que se efetue dentro da
região descrita no Artigo 4° ou dentro do território de
um Estado Americano. Quando o ataque se verificar
fora das referidas áreas aplicar-se-á o estipulado no
Artigo 6°.
Poderão ser aplicadas as medidas de legítima
defesa de que trata êste Artigo, até que o Conselho
de Segurança das Nações Unidas tenha tomado as
medidas necessárias para manter a paz e a
segurança internacionais.

Segurança das Nações Unidas, de conformidade
com os Artigos 51 e 54 da Carta de São Francisco,
informações completas sôbre as atividades
desenvolvidas ou projetadas no exercício do direito
de legítima defesa ou com o propósito de manter a
paz e a segurança interamericana.
Artigo 6º

Se a inviolabilidade ou integridade do território
ou a soberania on independência política de
qualquer Estado Americano fôr atingida por uma
agressão que não sela um ataque armado, ou por
um conflito extra-continental, ou por qualquer outro
fato ou situação que possa pôr em perigo a paz da
América o órgão de Consulta reunir-se-á
imediatamente a fim de acordar as medidas que, em
Artigo 4°
caso de agressão, devam ser tomadas em auxílio do
agredido, ou, em qualquer caso, convenha tomar
A região a que se refere êste Tratado é a para a defesa comum e para a manutenção da paz e
compreendida dentro dos seguintes limites: da segurança do Continente.
começando no Polo Norte; daí diretamente para o
sul, até um ponto a 74 graus da latitude norte e 10
Artigo 7°
graus de longitude oeste; daí por uma linha
loxodrômica até um porto a 47 graus e 30 minutos de
Em caso de conflito entre dois ou mais
latitude norte e 59 graus de longitude oeste; dai. por Estados Americanos, sem prejuízo do direito de
uma linha loxodrômica até um ponto a 35 graus de legítima defesa, de conformidade com o Artigo 51 da
latitude norte e 60 graus de longitude oeste; daí Carta das Nações Unidas, as Altas Partes
diretamente para o sul até um ponto a 20 graus de Contratantes reunidas em consulta instarão com os
latitude norte; daí por uma linha loxodrômica até um Estados em litígio para que suspendam as
ponto a 5 graus de latitude norte e 24 graus de hostilidades e restaurem o statu quo ante bellum,
longitude oeste; daí diretamente para o sul até o Polo tomarão, além disso, tôdas as outras medidas
Sul; daí diretamente para o norte até um ponto a 30 necessárias para se restabelecer ou manter a paz e
graus de latitude sul e 90 graus de longitude oeste; a segurança interamericana, e para que o conflito
dai por uma linha loxodrômica até um ponto no seja resolvido por meios pacificas. A recusa da ação
Equador a 97 graus de longitude oeste; daí por uma pacificadora será levada em conta na determinação
linha loxodrômica até um ponto de 15 graus de de agressor e na aplicação das medidas que se
latitude norte e 120 graus de longitude oeste; um acordarem na reunião de consulta.
ponto a 50 graus de latitude norte e 170 graus de
longitude leste; dai diretamente para o norte até um
Artigo 8º
ponto a 54 graus de latitude norte; dai por uma linha
loxodrômica até um ponto a 65 graus e 30 minutos
Para os efeitos dêste Tratado, as medidas que
de latitude norte e 158 graus 50 minutos e 5 o órgão de consulta acordar compreenderão uma ou
segundos de longitude oeste; daí diretamente para mais das seguintes: a retirada dos chefes de missão;
norte até o Polo Norte.
a ruptura de relações diplomáticas; a ruptura de
relações consulares; a interrupção parcial ou total
Artigo 5°
das relações econômicas ou das comunicações
ferroviárias,
marítimas,
aéreas,
telegráficas,
As
Altas
Partes
Contratantes telefônicas, radiotelefônicas ou rádiotelegráficas, e o
enviarão
imediatamente
ao
Conselho
de emprêgo de fôrças armadas.
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Artigo 9°

concerne
ao
presente
Tratado,
como
órgão
de
ligação
entre
os
Estados
Além de outros atos que, em reunião de signatários que o tenham ratificado e entre
consulta, possam ser caracterizados como de estes e as Nações Unidas.
agressão, serão considerados com tais:
Artigo 16
a) o ataque armado, não provocado, por um
Estado contra o território, a população ou as fôrças
As
decisões
do
Conselho
terrestres ou aéreas de outro Estado;
da
União
Panamericana
a
b) a invasão, pela fôrça armada de um Estado, Diretor
de um território de um Estado... Americano, pela que aludem os artigos 13 e 15 serão
por
maioria
absoluta
dos
travessia
das
fronteiras
demarcadas
de adotados
membros
com
direito
a
voto.
conformidade com um tratado, sentença judicial ou
laudo arbitre, ou. na falta de fronteiras assim
Artigo 17
demarcadas, a Invasão que afete uma região que
esteja sob a jurisdição efetiva de outro Estado..
O Órgão de Consulta adotará suas decisões
Artigo 10
pelo voto de dois terços dos Estados signatários que
tenham ratificado o Tratado.
Nenhuma das estipulações dêste Tratado será
Artigo 18
interpretada no sentido de prejudicar os direitos e
obrigações das Altas Partes Contratantes, de acôrdo
Quando se tratar de uma situação ou disputa
com a Carta das Nações Unidas.
entre Estados Americanos, serão excluídas das
votações a que se referem os dois artigos anteriores
Artigo 11
as partes diretamente interessadas.
As consultas a que se refere o presente Tratado
Artigo 19
serão realizadas mediante a Reunião de Ministros das
Relações Exteriores das Repúblicas Americanas que
Para constituir quorum., em tôdas as reuniões
tenham ratificado o Tratado, ou na forma ou pelo órgão
a
que
se
referem os artigos anteriores, se exigirá que
que futuramente forem ajustados.
o número dos Estados representados seja pelo
menos igual ao número de votos necessários para
Artigo 12
adotar a respectiva decisão.
Artigo 20
Conselho Diretor da União Panamericana
poderá atuar provisoriamente como órgão de
As decisões que exijam a aplicação das
consulta, enquanto não se reunir o órgão de
medidas
mencionadas no artigo 8.º serão
Consulta a que se refere o artigo anterior.
obrigatórias para todos os Estados signatários do
presente Tratado que o tenham ratificado, com a
Artigo 12
única exceção de que nenhum Estado será
obrigado a empregar a fôrça armada sem seu
As consultas serão promovidas mediante consentimento.
solicitação dirigida ao Conselho Diretor da União
Panamericana por qualquer dos Estados signatários
Artigo 21
que hajam ratificado o Tratado.
As medidas que forem adotadas pelo órgão de
Consulta serão executadas mediante as normas e os
órgãos atualmente existentes ou que futura-mente
Nas votações a que se refere o presente venham a ser estabelecidos.
Tratado sòmente poderão tornar parte os
representantes dos Estados signatários que o
Artigo 22
tenham ratificado.
Este
Tratado
entrará
em
vigor,
Artigo 15
entre os Estados que o ratificam, logo
que
tenham
sido
depositadas
as
Conselho
Diretor
da
União ratificações
de
dois
terços
dos
Estados
Panamericana
atuará,
em
tudo
o
que signatários.
Artigo 14
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Artigo 23
Êste Tratado fica aberto à assinatura
dos
Estados
Americanos,
na
cidade
do
Rio
de
Janeiro
e
será
ratificado
pelos
Estados
signatários
com
a
máxima
brevidade,
de
acôrdo
com
as
respectivas
normas
constitucionais.
As
ratificações
serão
entregues
para
depósito à União Panamericana, a Qual
notificará
cada
depósito
a
todos
os
Estados
signatários.
Tal
notificação
será
considerada
como
trocas
de
ratificações.
Artigo 24
O presente Tratado será registrado na
Secretaria Geral das Nações Unidas, por intermédio
da União Panamericana, desde que sejam
depositadas as ratificações de dois terços dos
Estados signatários.
Artigo 25
Êste Tratado terá duração indefinita,
mas poderá ser denunciado por qualquer
das
Altas
Partes
Contratantes,
mediante
notificação
escrita
à
União
Panamericana,
a
qual
comunicará
a
tôdas
as
outras
Altas
Partes
Contratantes
cada
notificação
de
denúncia que receber. Transcorridos dois anos
desde a data do recebimento, pela União
Panamericana,
de
uma
notificação
de
denúncia de qualquer das Altas Partes
Contratantes, o presente Tratado cessará de
produzir efeitos com relação a tal Estado, mas
subsistirá para tôdas as demais Altas Partes
Contratantes.
Artigo 26
Os princípios e as disposições fundamentais
dêste Tratado serão incorporados ao Pacto
Constitutivo do sistema Interamericano.
Em
testemunho
do
que,
os
Plenipotenciários
abaixo
assinados,
tendo
depositado seus plenos poderes, achados em boa
e devida forma, assinam este Tratado, em nome
dos respectivos Govêrnos, nas datas indicadas
ao lado de saus assinaturas.
Feito na cidade do Rio de Janeiro, em quatro
textos respectivamente nas linguas portuguêsas,
espanhola, francesa e inglêsa, aos dos dias do mês de
setembro de mil novecentos e quarenta e sete.
Reserva de Honduras:
A
Delegação
de
Honduras,
ao
subscrever o presente Tratado e em rela-

ção ao Artigo 9º, inciso b), declara fazê-lo com a
reserva de que a fronteira estabelecida entre
Honduras
e
Nicarágua
está
demarcada
definitivamente pela Comissão Mista de Limites dos
anos de mil novecentos e mil novecentos e um,
partindo de um ponto do Golfo de Fonseca, no
Oceano Pacífico, ao Portilo de Teotecacinte e dêste
ponto ao Atlântico, pela linha estabelecida pela
sentença arbitral de Sua Majestade o Rei de
Espanha, em data de vinte e três de dezembro de mil
novecentos e seis.
Pela República Dominicana:
Arturo Despradel.
Luís F. Thomen.
Tulio M. Castro. R
Ricardo Peréz Alfonson.
Porfírio Herrera Báes.
Joaquim Balaguer.
Emilio Rodriguez Demorizi.
Pela Guatemala:
Carlos Leonidas Acevedo.
Ismael González Arévalo.
Francisco Guerra Morales.
Manuel Galich.
Por Costa Rica:
Luís Anderson Moréia.
Máximo Quesada Picado.
Pelo Peru:
Enrique Garcia Sayán.
Manuel G. Gallagher.
Vitor Andrés Belaúnde.
Luís Fernán Císneros.
Hernán C. Bellido.
Pelo Salvador:
Senhor Ernesto Afonso Núnez.
Senhor GuiIhermo Trigueros.
Miguel Angel Espino.
Carlos Adalberto Alfaro.
Pelo Panamá:
Ricardo J. Alfaro.
José Edgardo Levévre.
Pelo Paraguai:
Frederico Chaves.
Raúl Sapana Pastor.
José A. Moreno González.
José Zacarias Ana.
General Raimundo Rolón.
Pela Venezuela:
Senhor Carlos Morales.
Senhor Martin Pérez Guevara.
Senhor Domingos Alberto Rangel.
Senhor M. A. Falcón Briceño.
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Eduardo Arroyo Lameda.
Eduardo Plaza A.
Santiago Pérez Pérez.
Aureliano Otáñez.
Major Luis Felipe Liovera Paez.
Major Raul Castro Gómez.
Pelo Chile:
Germán Vergara Donoso.
Emilio Edwards Belo.
Enrique Eleodoro Guzuán Figueroa.
Enrique Canás Flores.
Anibal Matte Pinto.
Enrique Berstein Carabantes.
Por Honduras:
Julián R. Cáceres.
Marco A. Batres.
Angel C. Hernandez.
Por Cuba:
Guilermo Beet.
Gabriel Landa.
Pela Bolívia:
Luis Fernando Guachalla.
José Gil Soruto.
David Alvéstegui.
René Bollivián.
Alberto Virreira Paccieri.
Pela Colômbia:
Domingos Esguerra.
Goizalo Restrepo Jeramillo.
Antônio Rocha.
Eduardo ZuIeta Angel.
Francisco Umana Bernia.
Juan Uribe Cuala.
Júlio Roberto Salazar Ferro.
Augusto Ramirez Moreno.
José Joaquim Calcado Castilla.
Pelo México:
Jaime Torres Bodet.
António S. Villalobos.
Roberto Córdova.
Pablo Campos Ortiz.
José Coroostiza.
nonato Miranda Fonseca.
José Lopes Bermúdez.
Pelo Eguador:
José Vicente Trujillo.
Luis Antônio Penaherrera.
Arturo Borrero Bustamante.
Teodoro Alvarado Garaicoa.
Pelo Haitti:
Edmé Th. Manigat.
Jacques A. Léger.
Clovis Kernisan.
Antoine Levet.

Pelo Uruguai:
Mateo Marques Castro.
Alberto Dominguez Cámpora.
Enrique E. Buero.
Leonel Aguirre.
Antonio G. Fusco.
Cyro Giambruno.
Juan F. Guichón.
José A. Mora Otelo.
Dardo Regules.
Gabriel Terra Ilarraz.
Pelo Estados Unidos da América:
George C. Marshall.
William D. Pawley.
Artur H. Vandenberg.
Tom Connally.
Sol Bloom.
Warrem R. Austin
Pela Argentina:
Juan Atilio Bramuglia.
Enrique V. Corominas.
Oscar Ivanisevich.
Pascual La Rosa.
General Nicolas C. Accame.
Roberto A. Ares.
Pelo Brasil
Raul Fernandes.
General Pedro Aurélio de Góes Monteiro.
Embaixador Hildebrando Pompeu Pinto Accioly.
José Eduardo Prado Kelly.
Afonso Pena Júnior.
Levi Carneiro.
Edmundo da Luz Pinto.
Discussão
única
da
Proposição
nº
272, de 1947, que disciplina a promoção
nos
cursos
superiores
e
faculta
a
transferência
de
alunos
nas
condições
que
estabelece,
Com
parecer
favorável.
Sob
número
125,
da
(Comissão de Educação e Cultura)
Vem á Mesa, é lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 25 – 1948
Requeremos
a
remessa
do
Projeto
nº 272, de 1947, à Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Sessões, em 12 de fevereiro. – Ferreira
de Souza. – Hamilton Nogueira.
Publicado no D. C. N. de 13-2-48.
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SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao voto
do plenário, a Proposição nº 272, de 1947, vai à
comissão de Constituição e Justiça.
Discussão única da Proposição n° 13, de 1948,
que regula vantagens e transferência para a reserva
de coronéis e capitães de mar e guerra das Fórças
Armadas, (Com pareceres favoráveis, sob ns° 154 e
155, das Comissões de Constituição e Justiça e de
Fôrças Armadas).
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – (*) Sr.
Presidente, sou voto vencido na Comissão de
Constituição e Justiça em relação a êste projeto.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Peço vênia para
declarar ao Senado que, como V. Exª também sou
voto vencido, porque julgo o projeto inconstitucional.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Aliás a
companhia de V. Exª me honra imensamente.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito obrigado a
V. Exº.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – E sou voto
vencido por entender tratar-se de projeto que não
poderia ser iniciado pelo Parlamento.
Devo à Casa esta explicação, até porque, ao
assinar o parecer, não demorei na fundamentação da
minha declaração. Trata-se – e é isso que peço ao
Senado examinar – de projeto originário da Câmara
dos Deputados, que aumenta vencimentos de
funcionários em serviços existentes, sem a iniciativa
do Presidente da República.
A Constituição é de clareza meridiana a
respeito. Diz ela – e fá-lo para corrigir males passados
– que o Poder Legislativo não pode iniciar qualquer
projeto de lei que vise a criação de emprêgos em
serviços existentes ou aumentar vencimentos. Tal
função ela atribui únicamente ao Poder Executivo.
Sómente êle tem contacto direto com o serviço,
sòmente êle está a par das suas necessidades e
sòmente êle tem conhecimento imediato da própria
situação do Tesouro.
Certo, o projeto se apresenta numa
forma
que
levou
a
maioria
da
Comissão de Constituição e Justiça a opi__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

nar pela sua constitucionalidade; não fala em
vencimentos; mas, apenas, em vantagens, porque se
trata de militares.
A meu ver, Sr. Presidente, quando a Consttuição
dispõe de maneira por que o fêz no dispositivo citado,
quer evitar tôda e qualquer forma de agravação dos
ônus do Tesouro em relação a vencimentos ou outra
maneira de remunerar o pessoal. Tanto faz pretender o
aumento sob o nome de gratificação, como sob o de
vencimentos, ordenados, honorários...
O Sr. Arthur Santos: – Cotas.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – ...cotas,
percentagens, etc. Não faz a Lei Magna qualquer
distinção.
O SR. ARTHUR SANTOS: – E' a verdadeira
interpretação. Do contrário será burlar o dispositivo
constitucional.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – De qualquer
forma – gratificação, vencimentos, vantagens,
percentagens, cotas, etc. – representam ônus para o
Tesouro, representam saída de recursos para
remuneração de atividades de determinados
funcionários.
O que a Constituição quiz foi evitar fôsse o Poder
Legislativo capaz de criar ônus para o Tesouro, no
particular de remuneração do pessoal do serviço
público.
Sr. Presidente, nada teria a aditar ao mérito do
projeto. Apenas esta questão preliminar é que me faz vir
à tribuna para dar ao Senado uma satisfação no sentido
de mostrar por que, divergindo da maioria dos meus
eminentes colegas da Comissão de Constituição e
Justiça entendi tratar-se de inconstitucionalidade e não
ser, assim, de aprovar-se a proposição em causa.
(Muito bem; muito bem).
O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr.
Presidente, à vista da exposição feita pelo nobre
Senador Ferreira de Souza, entendo que a apreciação
da proposição não devia ter ficado restrita à Comissão
de Constituição e Justiça. A seu respeito também deve
pronunciar-se a Comissão de Finanças, pois encerra
matéria que interessa à despesa pública.
Feito esta ligeira justificativa, requeiro a V. Exª,
Sr. Presidente a remessa da Proposição à Comissão de
Finanças.
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Vem à Mesa é lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 26, de 1948
Requeiro a remessa à Comissão de Finanças
da proposição n 13 de 1948.
Sala das Sessões, em 12 de fevereiro de
1948. – Ivo d'Aquíno.
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a
deliberação da Casa, a Proposição nº 13, de 1948,
será enviada à Comissão de Finanças.
E' sem debate aprovada em discussão única e
sobe à sanção a seguinte:
PROPOSIÇÃO
Nº 8 – 1948

Discussão única da Indicação n° 2, de 1948,
da Comissão de Viação e Obras Públicas, no sentido
de ser constituída uma Comissão Mista de 3
Senadores e 3 Deputados, para conhecer as
providências tomadas pelo Govêrno a respeito da
Companhia Vale do Rio Dôce e promover o contrôle
da aplicação dos novos recursos a serem fornecidos
à mesma organização.
O SR. ANDRADE RAMOS (*): – Sr.
Presidente, darei meu voto, com muito prazer, à
indicação da Comissão de Viação e Obras Públicas,
embora, como membro da Comissão de Finanças,
não tivesse tido oportunidade de apreciar a
proposição, mas apenas a de ouvir a sua defesa pelo
nobre relator, Senador Santos Neves.
Se a tivesse examinado, votaria com restrição,
porque o parecer contraria fundamentalmente
doutrina que tive ocasião de propôr ao Senado, ao
justificar o meu projeto nº 7, de 18 de abril de 1947.
O Estado deve preferir, envolver a sua
responsabilidade por meio de garantias de juros e de
prémios, e não subscrecer vultosos capitais em
sociedade mistas, como é a do Vale do Rio Dôce.
A indicação da Comissão de Viação e Obras
Públicas tem mais procedência e utilidade.
Sr. Presidente, não quiz, na ocasião em que
se relatou o projeto, entravar a discussão
emendando-o, para que não tivesse que voltar à
Comissão de Finanças, Mesmo que as emendas
fôssem rejeitadas, pelo prestígio e saber do nobre
relator, seria retardada a sua aprovação. O meu
ilustre e nobre amigo Senador pelo Espirito Santo,
Sr. Henrique de Novaes, afirmara-me, na véspera,
ser deg rande necessidade a sua aprovação, e
assim, acatei o seu apêlo.
O SR. HENRIQUE DE NOVAES: – Obrigado
ao nobre colega.
O SR. ANDRADE RAMOS: – certo que teria
razões para assim não proceder, para não me deter
na consideração de que o projeto não fôsse remetido
à, Comissão de Finanças, ou, se esta aprovasse as
emendas, voltasse à Câmara dos Srs. Deputados,
visto que projetos do Senado da maior importância,
representando não interêsses locais ou pessoais, e
si minterêsses gerais da Nação, tantas vezes

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' aberto, ao Ministério da Fazenda, o
crédito especial de cento e cinqüenta e um milhões
de cruzeiros (Cr$ 151.000.000,00) correspondentes
a dois milhões de libras (£ 2.000.000,00), ao câmbio
de setenta e cinco cruzeiros e cinqüenta centavos
(Cr$ 75,50), para indenização (Serviços e Encargos)
ao acionista da Companhia Indústrias Brasileiras de
Papel Empresa de Armazens Frigoríficos e Southern
Brazil Lumber and Colonization Company, tôdas
incorporadas ao Patrimônio da União, por fôrça do
disposto no Decreto-lei nº 2.436, de 22 de julho de
1940.
Parágrafo único. O crédito de que trata este
artigo, será automaticamente registrado e distribuído
pelo Tribunal de Contas ao Tesouro Nacional, e feita
a liquidação pelo saldo disponível em Londres.
Art. 2º E' o Superintendente das Emprêsas
Incorporadas ao Patrimônio da União autorizado a
vender mediante concorrência pública e por preço
jamais inferior ao da indenização, as Empresas a
que alude o artigo anterior.
Parágrafo único. A Comissão de concorrência
será composta, a juízo do Superintendente, dos
membros da Comissão de que trata o artigo 9º do
Decreto-lei nº 2.436, de 22 de julho de 1940.
Art. 3º Esta Iei entrará em vigor na data de sua __________________
publicação, revogadas as disposições em contrário. Não foi revisto pelo orador.
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transitam com dificuldades pelos estudos que
exigem.
Poderei citar alguns projetos de minha própria
autoria, nestas condições, justamente porque tenho
escrúpulo de incomodar os meus dignos colegas
relatores, e constrangimento em requerer a vinda
para Ordem do Dia independentemente de parecer.
Projeto da maior importância, como o da lei
monetário – n° 10, de 10 de junho – continúa ainda
em estudos. No entanto, todos aquêles que se
ocupam, embora superficialmente sôbre questões
financeiras e monetárias têm conhecimento de que
não será possível votar a lei bancária, fundar o
banco central ou rural, ou qualquer outro desses
institutos de crédito sem atentar para a nossa
situação econômico-financeira, sem que tenhamos
préviamtne votado a lei monetária.
Entretanto, Sr. Presidente, não tive dúvida em
não emendar o projeto no plenário, em guardar para
mim a doutrina que esposo, nesta oportunidade, de
que devíamos, no caso do projeto do Vale do Rio
Doce, de preferencia garantir juros sôbre capitais,
para que os particulares, ante a sociedade mista, na
qual já estão envolvidos grandes capitais do Tesouro
e de autarquias e americanos, acorressem com
capitais e se estimulassem com os juros que o
Estado proporcionaria a êsses capitais, como
primeira garantia de remuneração.
Há, ainda, Sr. Presidente, a notar, nesta
questão da Companhia do Vale do Rio Doce, que o
seu objetivo de exportar minério não me parece deva
ser o principal, aquêle que mais possa interessar à
economia do País.
De fato, o minério de ferro, rico como é o
nosso, sòmente se torna valioso se industrializado;
seu valoh, entretanto, como matéria prima mínimo,
deixará no País apenas miserável mão de obra.
Dai a necessidade – para que se possa contar
com a exportação – de que a Estrada de Ferro
Vitória-Minas tenha frete excessivamente baixo e,
mais ainda, que haja fretes marítimos também
reduzidos, a fim de que o minério possa ser
exportado, deixando no Brasil um mínimo pela sua
saída.
O SR. SANTOS NEVES: – V. Exª dá licença
para um aparte? (Assentimento do orador) – V. Exª
diz muito bem quando esclarece que o fim principal
da Companhia Vale do Rio Doce, deixará no Pais
apenas miserável mão de obra.

O SR. ANDRADE RAMOS: – Não deve ser
para bem do Estado.
O SR. SANTOS NEVES: – Não deve ser, mas
há outras vantagens que a Compahnia Vale do Rio
Doce proporciona às regiões. econômicas do Espírito
Santo e de Minas Gerais e também do Brasil. São os
reflexos indiretos da atuação da Companha. Assim é
que no Pôrto de Vitória, em situação estratégica
especial, se fundou companhia que está produzindo
ferro guza.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Vossa
Excelência, com seu aparte, está confirmando as
declarações que venho fazendo: devemos aspirar à
industrialização da matéria prima dêsse ferro de alto
teor.
O SR. ARTHUR NEVES: – E Isso decorreu
justamente do intercâmbio que teve a Companhia do
Vale do Rio Doce naquela ocasião.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Por isso não me
arrependo de ter aberto pequena exceção na minha
doutrina de que o Tesouro não deve inverter maiores
capitais em sociedades mistas e, sim, garantir os
juros dos mesmos. Seria nesse sentido que eu
interviria no debate. Não intervim e não me
arrependo disso, porque espero que a Companhia
Vale do Rio Doce, com a dura experiência destes
anos passados, saiba e possa aproveitar êsse auxilio
e essa cooperação do Tesouro Nacional, no valor de
mais de 400 milhões de cruzeiros e que ela, possa
desde já considerar problemas importantes, como
sejam o de desenvolvimento agrícola e industrial do
Vale do Rio Doce, a melhoria das condições da
Estrada de Ferro Vitória-Minas, sua eletrificação e,
talvez, a montagem de uma usina hidroelétrica.
O SR. SANTOS NEVES: – Essas atitude fica
muito bem ao alto espírito do eminente colega.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Assim, pois, Sr.
Presidente, é com prazer que dou o meu voto
favorável à Indicação da Comissão de Viação e
Obras Públicas, para a nomeação de uma Comissão
Interparlamentar, apesar de que faço sempre
algumas reservas aos, resultados destas Comissões
Interparlamentares, tanto mais que os Srs.
Senadores especialmente, e creio também os Srs.
Deputados já estão sobrecarrgados de afazeres e
tudo mais que se lhes puser sôbre os
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ombros é sobrecarga que pode diminuir o
rendimento, embora involuntàriamente, dos nobres
representantes da Nação. (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – Continua a
discussão. (Pausa).
Não havendo mais quem peça a palavra,
declaro-a encerrada.
Os Senhores Senadores que aprovam a
Indicação, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
Na forma do art. 63 do Regimento, a Mesa do
Senado se entendera com a da Câmara dos
Deputados no sentido de ser constituída a
Comissão.
Esgotada a Ordem do Dia e nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
designando para a de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
1º discussão do Projeto nº 9, de 1948, que
estabelece normas para a concessão de assistência
judiciária aos necessitados (ante-projeto nº 2, de
1948,
da
Comissão
Mista
de
Leis
Complementares).
Discussão única da Proposição número 9, de
1948, que isenta de taxas postais e telegráficas a
correspondência do Décano do Corpo Diplomático.
(Com parecer favorável nº 138, da Comissão de
Finanças).
Discussão única da Proposição número 201,
de 1947, que reorganiza a Contadoria Geral da
República e dá outras providências. (Com
pareceres ns. 136, da Comissão de Constituição e
Justiça, considerando inconstitucional, em vários de
seus dispositivos, o texto vindo da Câmara e
oferecendo-lhe, como substitutivo, a própria
proposta do Executivo, acrescida dos artigos
daquele não merecedores dessa arguição; e 137,
da Comissão de Finanças, propondo, antes do seu
estudo sôbre a matéria, se manifeste o Plenário
sôbre ap reliminar da inconstitucionalidade).
Discussão única da Proposição número 244
de 1947, que estabelece o horário de trabalho do
pessoal da Guarda Civil do D. F. S. P. e dá outras
providências. (Com pareceres favoráveis ns. 63547, 636-47 e 150-48, das Comissões de
Constituição e Justiça, de Fôrças Armadas e de
Finanças, êste último com voto em separado do Sr.
Alfredo Neves).

Discussão única da Proposição número 288,
de 1947, que eleva para 40 lugares o quadro de
despachantes aduaneiros da Estação Aduaneira de
Importação Aérea em São Paulo. Com parecer
favorável nº 135, da Comissão de Finanças).
Discussão única da Proposição número 294,
de 1947, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$
656.780,00 para atender às despesas da Comissão
de Reparações de Guerra, no decorrer do ano de
1947. (Com pareceres favoráveis, ns. 146 e 147, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças,
êste último propondo o destaque para constituir
projeto em separado, da emenda oferecida pelo Sr.
Alfredo Neves).
Levanta-se a sessão às 15 horas e 30
minutos.
Reproduzem-se por terem sido publicados
com incorreções:
PARECER
Nº 150 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a
Proposição nº 244, de 1947.
Relator – Sr. Salgado Filho.
A proposição em apreço, oriunda da Câmara
dos Senhores Deputados, que regula o tempo de
trabalho do pessoal da guarda-civil, tem como
inovações apenas um dia de descareço semanal;
retribuição do serviço extraordinário; que cada
período de 6 horas de prorrogação de trabalho será
contado como mais um dia para aposentadoria por
invalidez e que as prorrogações superiores a 18
horas de trabalho por semana só serão
permissíveis por grave perturbação da ordem
pública havendo determinação do diretor geral do
Departamento. Tôdas as medidas são justas e,
sobretudo, humanas. Entretanto, objeta-se que
importarão em prejuízo do serviço pela deficiência
do número de guardas, que não excede de 2.050,
para nossa grande área a ser policiada e,
acrescentaremos nós, para uma população de
creca de 3.000.000 de creaturas, sem contar com
os
guardas
que
são
distraídos
para
outras
ocupações,
como
as
burocráticas.
Mas, o motivo apontado serviria para justificar,
plenamente, o aumento do número dos guardas,
evidentemente
ridículo,
ocasionando
o
despoliciamento completo, absolutamente completo
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de cidade, a não ser em duas ou três vias públicas
centrais, isto mesmo para cuidar do descuidado
trânsito de veículos. O que é indispensável é ter
atenção ao policiamento preventivo, mas com um
efetivo de homens capazes para em verdade
realizá-lo, sem a diversificação de espécies de
milicias com escolões de comando, também,
especiais, que se não podem destinar ao serviço
de vigilância pública. Temos, por exemplo, no
Distrito Federal, a guarda civil e a antiga guardanoturna, hoje policia municipal, com quadros e
comandos diversos, sem a unificação necessária à
eficiência do serviço e não indicamos a policia
especial e a polícia militar, porque, em verdade,
suas finalidades são diferentes, não têm por
encargo o policiamento preventivo, e sim o
repressivo. A primeira para as explosões
momentâneas, para os "push"; é uma policia de
choque. A última para os movimentos de rebeldia,
para as situações mais prolongadas, que exigem a
fôrça militarizada.
Enfim, o que se diz contra as medidas
necessárias enfeixadas no projeto, refere-se ao
reduzidíssimo número de guardas, e não ao
serviço. A solução, pois, é elevar-se o efetivo,
como todos sentem, e não sacrificar a saúde dos
infelizes que têm de enfrentar os homens que
pretendem infringir as leis e os bons costumes,
afrontando as intempéries, sem o repouso
indispensável a suportar os encargos, sem vagar
não diremos para distrações, mas para a própria
alimentação. Não é uma fantasia o que dizemos,
mas a dura realidade. Enquanto se esbanja em
alguns setores, com empreendimentos, suntuários,
com cousas fictícias, sem utilidade prática, quer-se
economisar com o que é necessário, com o que é
Imprescindível, donde não provém preocupações
para os poderosos. A cidade de Tóquio, para uma
área menor do que a do Distrito Federal para uma
população de 7.000.000 (sete milhões de
habitantes, mas cujas habitações não necessitam
de fechaduras para as portas, existem 50.000
guardas civis para um policiamento preventivo
perfeito. Não falemos entre nós, na nossa Capital
em
policiamento
preventivo,
porque
é
absolutamente inexistente, pela escassez de
policiais. Agora, dentro deste quadro não se
queira sacrificar a saúde, a vida dos seus
escassos servidores. Uma piedade cristã nos

já que é impossível que preservem as nossas vidas,
as nossas casas, a nossa tranqüilidade, a ordem
pública pela falta absoluta de elementos para êsse
fim. Peça o Governo a elevação dos quadros de
vigilantes as verbas necessárias à sua remuneração
e as suas gratificações pelos serviços extraordinários
que o nosso patriotismo não negará, porque é uma
necessidade para o bem público, tão descurado.
Deixemos de entoar loas aos abnegados servidores,
que carecem menos de elogios do que de repouso,
de meios de subsistência para que possam viver,
sadiamente.
E' a Comissão de Finanças de parecer que
seja aprovada a proposição como nos veio da
Câmara dos Deputados, de conformidade com o que
já opinaram as Comissões de Fôrças Armadas e
Constituição e Justiça do Senado, porque o aumento
de despesa que acarretará é uma conseqüência
necessária da natureza do serviço, e não deve ser
evitada.
Sala das Comissões, em 5 de fevereiro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Salgado Filho,
Relator. – Andrade Ramos, vencido – Alvaro
Adotpho. – José Americo. – Apolonio Sales. –
Alfredo Neves, – vencido, na forma do voto em
separado junto ao processo. – Santos Neves. –
Ismar de Góes. Durval Cruz.
VOTO EM SEPARADO DO SR. ALFREDO NEVES
A proposição da Câmara dos Deputados nº
244, de 1947, estabelecendo o horário de trabalho do
pessoal da guarda-civil do Departamento Federal de
Segurança Pública, dispõe:
a) que o mesmo será, no máximo de 36 horas,
por semana, assegurando um dia, em cada sete, para
descanso;
b) que o serviço extraordinário será pago e não
poderá ultrapassar de 18 horas semanais;
c) que só por grave perturbação da ordem
pública e determinação expressa do diretor geral do
Departamento poderá ser excedido o limite de 18
horas;
d) que cada período de seis horas de
prorrogação será contado como um dia de serviço
para os efeitos da aposentadoria por invalidez.
Como se verifica deste enunciado, a proposição
da Câmara altera completamente a legislação que
regula, no obriga a preservar-lhes a existência,

– 386 –
Departamento Federal de Segurança Pública,
a atividade de uma de suas seções, qual seja a da
guarda civil com real e imprevisível aumento de
despesas.
Trata-se, não há dúvida, de uma corporação
que se vem impondo à simpatia ou mesmo à estima
dos cariocas pelos bons serviços que presta no
desempenho da sua difícil e árdua missão de
mantenedora da ordem pública. Vale dizer, que o
saudoso Cardoso de Castro, chefe de polícia que
muito fez em pról do policiamento desta Capital,
Inclusive criando a guarda-civil, até nessa feliz
iniciativa terá sempre que ser lembrado, porque
realmente a corporação que idealizou jamais
desmereceu, em conjunto, do aprêço coletivo. Aliás,
não é comum encontrarem-se cidadãos que se
amoldem fácilmente aos serviços policiais, atividade
para o desempenho da qual se exige espírito de
despreendimento e de sacrifícios. Suas condições
tornam a profissão do policial sem paralelo com
qualquer das demais profissões civis: – não pode,
senão, precáriamente, ter horário pré-estabelecido e
possuir o cidadão espírito de abnegação porque terá
contácto permanente com o povo, para detê-lo nos
seus excessos, nas suas exacerbações ou na
demasia das suas alegrias, quando o instituto da
auto-crítica falha ou se deturpa. Dai só se
compreender seja policial quem reuna desde a
saúde física até a higidez mental, pelos precalços de
sua missão no meio coletivo. E isto porque a
desordem, os atritos entre indivíduos, as
perturbações do tráfego e mesmo a "grave
perturbação da ordem pública" não tem hora, nem
dia previsível e muito menos espaço de tempo de
duração. Daí o aprêço que nos merecem os seus
servidores, a admiração que nos despertam todos
aqueles que preferiram os revéses e as incertezas
dessa função, do mais modesto ao mais elevado dos
cargos, a qualquer outra, melhor remunerada. Tenho
em cada policial o homem que procurou, sobretudo,
seguir instintivamente as suas tendências, as
inclinações naturais do seu espírito, um desprendido
de bens materiais.
E' certo que a proposição não cogita
também de aumento de vencimento, mas
estabelece o pagamento de gratificação por
hora de serviço e em uma modalidade que não
aquela estipulada para os demais servidores da

polícia, criando assim um regime excepcional para
os guardas civis, o que não nos parece equitativo,
por isso que, as funções policiais como que se
entrelaçam
nas
suas
múltiplas
atividades
constituindo uma verdadeira cadeia com ligações de
serviços que não podem sofrer solução de
continuidade. Quem começa, ultima o serviço. À
providência legislativa que favorecer a uma classe de
servidores, terá justamente que beneficiar a quantos
tenham deveres iguais. E a proposição em aprêço
legisla parcialmente, mesmo em se tratando da
corporação mais numerosa, aquela que mais
diretamente lida com o povo. Além disso, possui o
inconveniente da grande maioria das nossas leis
sociais, nas quais o legislador só viu o interêsse de
uma classe, de um determinado grupo de cidadãos
desprezando imprevidentemente o interêsse coletivo.
O projeto, por exemplo, não preve a substituição dos
guardas em folga, providência indispensável, porque
não se compreende que se favoreça uns em prejuízo
da coletividade, A guarda-civil, como em regra tôdas
as funções públicas, foi criada para servir ao público
e não para benefício dos seus servidores, muito
embora
êstes
devam
ser
considerados
humanamente, senão mesmo com benevolência e
equidade. De modo que sempre que se conceder
folga obrigatória remunerada, providência que é
atualmente do consenso universal, indispensável se
torna que o legislador providencie desde logo no
modo de preenchimento dos claros respectivos. Se
na indústria, no comércio ou na lavoura a
conseqüência fatal é o encarecimento da utilidade;
na administração pública, quando se tratar de
serviços que não possam sofrer solução de
continuidade, o aumento dos respectivos quadros é
providência paralela, imediata. A proposição
esqueceu-se da coletividade carioca, cuja imprensa
vive bradando por falta de policiamento para
beneficiar apenas certos e determinados servidores
do Departamento Federal de Segurança Pública, em
prejuízo da ordem coletiva.
Todavia, o relator não quis opinar
sôbre a proposição sem ouvir a respeito a
repartição
sôbre
ela
mais
interressada,
recebendo
em
resposta
os
seguintes
esclarecimentos:
"O Decreto nº 6.192, de 30 de agôsto
de 1940, ao estipular o mínimo de 33
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horas semanais de trabalho, ressalva exceções
impostas pela natureza de determinados serviços
especiais.
Como excepção da regra estabelecida no
aludido decreto, estão os guardas civis e os demais
funcionários policiais que, normalmente, trabalham
quarenta e duas horas por semana e que, ainda
assim, fica aquém do que se exige aos que exercem
atividades de natureza industrial ou da lavoura, cujo
mínimo é de 44 horas semanais.
Estabelecido como quer o projeto o descanso
semanal, isto é, a folga de em dia após 6 de
trabalho, faria com que um sétimo do efetivo dos
2.050 guardas, ou seja 293 homens, ficassem fora
do serviço diariamente.
E' fácil imaginar-se o desfalque que traria ao
policiamento das ruas, se tal medida fôsse adotada,
sabido como é, que os 2.050 policiais já representam
um número deficiente para a grande área da cidade
a ser policiada.
As necessidades atuais já exigem aumento do
efetivo de pessoal em serviço, e qualquer ato que
implique, direta ou indiretamente, na sua redução, o
bom senso condena.
Em situação normal, isto é, desde que não se
verifique a perturbação da ordem pública, o GuardaCivil dispõe diàriamente de 18 horas de folga, porque
em cada 24 horas, divididas em quatro quartos de
serviço, trabalha êle 6 horas apenas.
Relativamente ao serviço extraordinário não se
pode limitar o tempo de sua duração, tendo em vista
os motivos que os derminam. Via de regra, porém,
não excedem nunca de 6 horas e os funcionários
para êles destacados são depois recompensados em
horas de folga, correspondente ao maior serviço que
prestaram.
Devemos, ainda, considerar que o projeto e
mestudo embora faculte a elevação de horas de
serviço extraordinário a juízo do Chefe de Polícia,
estabelece, todavia, a condição de grave
perturbação da ordem pública como elemento básico
da extensão do horário. Ora se assim fôr, o D. F. S.
S. P. ficará impedido de garantir a ordem pública, por
isso que, antes de ser verificada qualquer grave
ocorrência, não poderá convocar os guardas que
forem necessários, quando, afinal, a grande missão
da Polícia é de caráter preventivo e, por isso, a
simples ameaça da perturbação da ordem
deverá determinar medidas acauteladoras e por
isso mesmo de caráter eminentemente preventivo.

Relativamente ao pagamento de gratificações
por serviços extraordinários, parece-me não ser
indicada a medida relativamente aos servidores da
Guarda-Civil, tendo-se em vista que estão os
mesmos, por fôrça de lei, sujeitos a tempo de serviço
integral devido à natureza de suas funções.
Seria perigoso, senão mesmo desastroso,
deixar de ser efetuado um policiamento de caráter
extraordinário, por motivo de inexistência de verba
para o pagamento de gratificações, numerário que
também não poderia ser estimado, antecipadamente,
sem o risco de se incidir em excesso ou deficiência.
Inegável, porém, é que os guardas cívis não
só pelos percalços da profissão, mas também pelo
tipo de trabalho exaustivo que realizam, merecem do
Poder Público um tratamento especial. Essa
reivindicação, porém, será a da aposentadoria com
todos os vencimentos ao completarem 25 anos de
serviço e que já se encontra consubstanciada no
projeto do novo Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União".
Diante do exposto e pelas razões acima
aduzidas, somos pela rejeição da proposição.
Sala das Comissões, em 28 de Janeiro de
1948. – Alfredo Neves.
PROPOSIÇÃO
N° 244, de 1947
(Projeto n° 293, de 1947, da Câmara dos
Deputadas)
Estabelece o horário de trabalho do pessoal
da Guarda Civil, do D. F. S. P. e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O horário normal de trabalho do
pessoal da Guarda Civil, do Departamento Federal
de Segurança Pública será de no máximo, 36 horas
por
semana,
sendo-lhe
assegurado,
obrigatòriamente, um dia, em cada sete dias, para
descanso.
§1ºO serviço extraordinário prestado por essa
categoria de servidores não poderá ultrapassar a
dezoito horas semanais, assegurado o pagamento
de tôdas as horas extraordinárias de trabalho.
§ 2° Se ocorrer grave perturbação
da
ordem
pública,
e
por
determinação
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expressa do Diretor Geral do Departamento Federal
de Segurança Pública, o limite a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser excedido.
Art. 2° Cada período de seis horas de
prorrogação será contado como um dia de serviço
para os efeitos do cálculo dos proventos de
aposentadoria
por
invalidez.

Art. 3º O Poder Executivo solicitará
ao
Congresso
Nacional
a
suplementação
das dotações destinadas ao pagamento do serviço
extraordinário, de modo a atender ao cumprimento
desta lei.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

36ª Sessão, em 13 de Fevereiro de 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. JOÃO VILLASBÔAS, 2º SECRETÁRIO
As 14 horas comparecem os Srs. Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Clodomir Cardoso.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
lsmar de Góes.
Attillio Vivacqua.
Henrique de Novais.
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Alfredo Neves.
Sá Tinoco.
Levindo Coelho.
Dário Cardoso.
João Villasbôas.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lúcio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Salgado Filho.
Azevedo Ribeiro.
Camilo Mércio. (29)
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presentes 29
Srs. Senadores. Havendo número legal, está aberta a
sessão. Vai-se proceder à leitura da ata.
O Sr. 2° Suplente (servindo de 2° Secretário)
procede à leitura da ata da sessão anterior, que, posta
em discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. 3° Secretario (servindo de 1°) lê o seguinte
EXPEDIENTE

28,

Mensagens:
Do Sr. Presidente
agradecendo

da
a

da aprovação do veto oposto ao Projeto de
lei que restabelece o direito de graduação
para os oficiais das fôrças armadas quando
atingirem o n° 1 dos respectivos quadros,
e
29,
agradecendo
a
remessa
de
autógrafo
do
Decreto
Legislativo
promulgado nos têrmos do art. 66, item VIII,
da Constituição Federal (Proposição n° 314-47) –
Ao Arquivo.
Idem, ns. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
e 39, devolvendo autógrafos das seguintes
resoluções IegisIativas já sancionadas: que
autoriza a abertura, pelo Ministério da Educação
e Saúde, do crédito especial de Cr$ 10.883,90,
para pagamento de gratificação de magistério
(Proposição
n°
319,
de
1947);
que
autoriza a abertura, pelo Ministério da
Educação e Saúde do crédito especial
de
Cr$
25.987,00
para
atender
a
pagamento
de
diferença
de
gratificação
de magistério (Proposição n° 305, de 1947);
que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Educação e Saúde, do crédito especial
de Cr$ 57.000,00 para pagamento de n°
gratificação de magistério (Proposição nº 175, de
1947); que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Guerra,
do crédito especial de Cr$ 5.000,00 para
pagamento de gratificação (Proposição n°
308, de 1947); que revoga a letra "d" do artigo
1° da Lei n° 102, de 18-9-47 (Proposição n° 32347); que restabelece os quadros paralelos
criados
no
Exército
e
dá
outras
providências (Proposição n° 220-47); que autoriza
a abertura, pelo Ministério da Educação e Saúde,
de crédito especial para pagamento de
gratificação de magistério (Proposição nº 317-47);
que modifica a redação dos artigos 82 e
84 do Decreto-lei n° 9.760, de 1946, que
dispõe sôbre bens imóveis da União (Proposição
n°
103-47);
que
conceda
isenção
República, ns. de direitos de importação e demais taxas
comunicação aduaneiras, inclusive impôsto de consumo
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taxa de armazenagem, para uma caixa com uma
imagem de madeira (Proposição n° 226-47). – Ao
Arquivo.
Ofício:
Do Sr. Reitor da Universidade do Brasil,
transmitindo cópia de representação do Professor
Temístocles Cavalcanti, aprovada pelo Conselho
Universitário da mesma Universidade, sôbre assunto
pertinente ao seu patrimônio e que se relaciona com
projetos em andamento no Senado. – A Comissão
de Constituição e Justiça.
São lidos e vão a imprimir
PARECER
N° 163, de 1948
Da Comissão de
proposição, n° 92, de 1947

Finanças,

sôbre

a

Relator – Sr. Salgado Filho.
Vem à Comissão de Finanças para opinar, o
projeto que, pela ementa, modifica os artigos 5° e 6°
do Decreto-lei nº 6.674, de 11 de Junho de 1944.
Houve evidente equívoco na indicação dos artigos a
modificar. Em verdade o art. 5° se refere à data em
que entrará em vigor o citado Decreto-lei, e o 6° é o
que revoga as disposições em contrário. O que se
queria alterar era não só o art. 4º, que marcava o
prazo para o interessado recorrer à Câmara de
Reajustamento Econômico, como o artigo 3°, que
estabelecia o modo de avaliação do patrimônio e o
passivo dos agricultores. A primeira alteração foi
aceita pela Câmara dos Srs. Deputados, a segunda,
porém, rejeitada. Assim, pois, o art. 4.° do Decreto-lei
nº 6-674, de 1944, passaria a ter a seguinte redação:
"E' a Câmara de Reajustamento Econômico
autorizada a revêr os Julgamentos de feitos
indeferidos preliminarmente por terem sido os
ajustes compulsórios requeridos fora do prazo
previsto pelo § 1º do art. 41 do seu regulamento,
assegurado a êsses interessados o direito de
recorrer à Câmara, no prazo de noventa (90) dias, a
partir da vigência da presente lei".
O expediente da outra Casa do Congresso nos
veio deficiente, constando apenas dos avulsos e da
fôlha do Diário do Congresso onde , se pu-

blica a redação final do Projeto aprovado. Entretanto,
por êsses elementos podemos formar nosso juízo, e
nos pronuciarmos pela Proposição n° 92, de 1947, no
sentido de sua aprovação tal como nos veio da
Câmara de origem. Aí, o seu ilustre relator na
Comissão de Finanças, o nobre Deputado Toledo
Piza, elucidou o assunto e proficientemente discorreu
sôbre a acêrto da inovação, a reabertura da instância
administrativa para muitos que nem siquer poderiam
ser taxados de retardatários, porque os seus pedidos
não tiveram seguimento em tempo útil, apesar de
apresentados na atempação legal. Ficariam, de
acrescentar, em situação de desigualdade os outros
que foram reajustados, com os quais não poderiam
concorrer, tendo mesmo de sossobrar. Mais do que
equidade, é de justiça atender a êsse tratamento
diferente para situações idênticas.
È, pois, a Comissão de Finanças de parecer
que seja aprovada a Proposição, feitas as correções
de redação.
Sala das Comissões, em 21 de Janeiro de
1948. – Ismar de Góes, Presidente. – Salgado Filho,
Relator. – Andrade Ramos. – Durval Cruz. – Alfredo
Neves. --Santos Neves. – José Americo. – Ferreira
de Souza.
PARECER
N.° 164, de 1948
Da Comissão de AgricuItura, Indústria e
Comércio sôbre a Proposição n° 92, de 1947.
Relator: – Senador Azevedo Ribeiro.
A Proposição n° 92, de 1947, deve sem
dúvida, ser aprovada pois atende um grupo de
agricultores. Negar a esses laboriosos patrícios os
benefícios decorrentes da medida pleiteada, é
colocá-los em situação de absoluta injustiça,
pois, uma grande parte dos demais agricultores já
recebeu a necessária ajuda, tão oportuna quão
merecida.
E' preciso frisar que não Ihes cabe a
pecha
de
displicente
em
solicitar
os
benefícios oriundos do projeto em questão: elês o
fizeram dentro do prazo legal, porém, o trânsito dos
papeis sofreu um retardamento que os prejudicou.
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Como bem frizou o digno relator da
Comissão de Finanças da Câmara dos Srs.
Deputados, secundado pelo nobre Senador
Salgado
Filho,
relator
da
Comissão
de
Finanças do Senado não se trata de uma simples
equidade, nem de uma distribuição de favores, mas,
sih, de “pura justiça a reabertura das portas da
Câmara de Reajustamento Econômico para os
prejudicados”.
Esta Comissão portanto, dá o seu parecer
favorável aos artigos 3º e 4º da emenda que
modifica o Decreto-lei nº 6.674, de 11 de julho de
1944.
Sala das Comissões, em 6 de fevereiro de
1948. – Walter Franco, Presidente. – Azevedo
Ribeiro, Relator, – Francisco Gallotti.
PARECER
Nº 165, de 1948
Da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o oficio
S-27, de 1947
Relator: – Senador Bernardes filho.
O Ministério das Relações Exteriores enviou
ao Senado um expediente, em data de 13 de
novembro do ano último, encaminhando um outro da
Legação do Panamá, êste contendo uma cópia da
resolução aprovada pela Assembléia Legislativa
Nacional dêsse país, em 8 de outubro do
mesmo ano, relatando a situação em que se
encontrava, na Nicarágua, o antigo presidente
Leonardo Arpello.
Ouvida esta Comissão, foi convertido em
diligência o assunto, a fim de que aquele Ministério
prestasse esclarecimentos sôbre a atitude acaso
adotada por outras nações do Continente face à
referida resolução.
Respondendo, o Itamaratí acaba de dar
conhecimento que aquêle ilustre homem de estado
faleceu recentemente em território mexicano,
ficando, assim, sem objetivo o expediente submetido
ao Senado, que o deverá arquivar.
Sala das Comissões, em 12 de fevereiro de
1948. – Alvaro Maia, Presidente. – Bernardes Filho,
Relator. – Pinto Aleixo. – Arthur Santos.

PARECER
Nº 166, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre a
Proposição número 24, de 1948
Relator: – Senador Waldemar Pedrosa.
A Proposição nº 24, de 1948, concretiza o
projeto nº 972, de 1947, que dispõe sôbre os
padrões de vencimentos dos cargos que integram o
quadro da secretaria do Supremo Tribunal Federal.
Originou-se de mensagem do Presidente
daquela Colenda Côrte de Justiça à Câmara dos
Deputados, em cumprimento de deliberação de 22
de outubro próximo passado, propondo ao
Congresso nos têrmos do artigo 97. nº II, combinado
com o artigo 67, § 2º da Constituição da República, a
fixação dos vencimentos dos funcionários da
Secretaria daquêle Tribunal, equiparando-os aos dos
funcionários das secretarias da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.
Essa assemelhação de vencimentos dimana
da lei nº 5.622, de 1928, interpretada pelo Supremo
Tribunal Federal, nos acórdãos proferidos nas
apelações cíveis nº 7.806 e 8.190.
E’, realmente, consentânea a identidade da
situação dos funcionários das secretarias dos órgãos
que integram os Poderes Legislativos e Judiciário da
União.
O art. 1º da Proposição dispõe que “os
funcionários da secretaria do Supremo Tribunal
Federal têm os mesmos vencimentos, direitos e
vantagens, assegurados aos funcionários da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, respeitada a
identidade ou equivalência dos cargos”, e o art. 2º
enumera os cargos que integram o quadro da
secretaria do Supremo Tribunal Federal, com os
respectivos padrões.
Pelo art. 3º, é o Poder Executivo autorizado a
abrir ao Poder Judiciário, o crédito especial de Cr$
...... 631.950,00 para atender às despesas
decorrentes.
Na elaboração do Projeto foram observados
estritamente os dispositivos constitucionais atinentes
ao assunto.
Somos pela aprovação da Proposição.
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Sala das Sessões, em 5 de janeiro de 1948. –
PARECER
Waldemar Pedrosa, Presidente e Relator. –
Lúcio Corrêa. – Etelvino Lins. – Olavo de
Nº 168, de 1948
Oliveira. – Arthur Santos, extranhando que o
projeto
fôsse
distribuído
sem
constar
a
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
Mensagem do Sr. Presidente do Supremo o Projeto nº 5, de 1948. – Relator: Senador
Tribunal Federal, a que êle se refere. – Vergniaud Wanderley.
Ferreira
de
Sousa,
de
acordo
com
a
declaração do Senador Arthur Santos. – Vergniaud
Em virtude dos atos de agressão, contra nós,
Wanderley.
praticados pela Alemanha e Itália durante a última
guerra mundial, o Govêrno Federal por um DecretoPARECER
lei determinou a responsabilidade dos súditos dêsses
países aqui residentes ou estabelecidos, por êsses
Nº 167, de 1948
atos e em conseqüência incorporou os seus bens ao
patrimônio nacional.
Da Comissão de Finanças, sôbre a Proposição nº 24
Singular forma de aquisição da propriedade,
de 1948 –
só justificável pela revivescência de princípios, tão
usuais em outras épocas, quando o instituto da
Relator: Senador Mathias Olympio.
represália, era norma justificada pelo direito
A proposição nº 24 de 1948, originou-se de internacional.
uma Mensagem na qual o Presidente do Supremo
De qualquer maneira, não queremos dizer que
Tribunal Federal atendendo â deliberação daquela essa propriedade está eivada daqueles vícios – vi,
Colenda Côrte de Justiça, de 22 de outubro clam aut precario que no direito romano a tornavam
do ano findo, propôs ao Congresso, nos insubsistente.
têrmos do art. 97, número II, combinado
Entre os bens incorporados ao patrimônio
com o art. 67, § 2º da Constituição Federal, a nacional, estão seis mil quatrocentos e quarenta e
equiparação dos vencimentos dos funcionários de quatro ações (6.444) da Empresa Sul Brasileira de
sua Secretaria aos dos da Secretaria da Câmara e Eletricidade S. A. em Joinville, Santa Catarina, do
do Senado Federal.
valor nominal de mil cruzeiros cada uma,
Da lei nº 5.622, de 1928, parte essa pertencentes à Berliner Handels – Gesesllechaft, de
assemelhação,
interpretada
pelo
Supremo Berlim, ações que o projeto em discussão pretende
Tribunal
nos
acórdãos
proferidos
nas transferir ao patrimônio do Estado de Santa Catarina.
apelações
cíveis
ns.
7.806
e
8.190,
Em essência somos pela aprovação do
como bem acentúa o douto parecer da ilustre projeto, com ligeira alteração de forma de vez que
Comissão de Constituição e Justiça, que essa doação vem facilitar àquela unidade da
julgou o Projeto em debate perfeitamente federação a solução de um urgentíssimo problema,
enquadrado
nos
dispositivos
constitucionais qual seja o aumento do fornecimento de energia
pertinentes ao assunto.
elétrica à sua Capítal e municípios limitrofes, mesmo
Quanto à indicação da data de 1º de fevereiro porque o Govêrno Federal, ao incorporar êsses bens
de 1947, para vigência do novo padrão, ao seu patrimônio manifestou (art. 2º do decreto
se me afigura justa tal medida, de vêz que 8.206 de 22-11-45) o desejo de transferí-los, sem
a
partir
de
igual
época
tiveram
os dúvida por julgar inconveniente administrá-los
funcionários legislativos majorados os seus diretamente.
vencimentos.
Por isso, nada temos a alegar quanto à
Assim, sou de parecer seja aprovada, nos constitucionalidade e conveniência do projeto,
têrmos em que foi redigida pela Câmara dos mediante o substitutivo seguinte:
Deputados, a proposição nº 24, de 1948.
Artigo 1º Ficam transferidas ao Estado de
Sala das Comissões, em 12 de janeiro de Santa Catarina, como auxílio à solução do problema
1948. – Ivo D’Aquino, Presidente. – Mathias do aumento de energia elétrica à sua Capital e
Olympio, Relator. – Santos Neves. – Salgado municípios limítrofes, seis mil quatrocentos e
Filho. – Ismar de Góes. – Alvaro Adolpho. – Apolonio quarenta
e
quatro
(6.444)
ações
da
Sales. – José Américo.
Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade S. A. (Emnre-
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sa) do valor nominal de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00)
cada uma, pertencentes antes a Berliner Handels –
Geselleschaft, de Berlim, Alemanha, e que pelo
Decreto-lei nº 8.206 de 22 de novembro de 1945,
foram incorporadas ao patrimônio da União.
Artigo 2º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Sala das Comissões, em 3 de feveneiro de
1948. – Attillio Vivacqua, Presidente. – Vergniaud
Wanderle,. Relator. – Olavo Oliveira. – Lucio Corrêa.
– Arthur Santos, pela constitucionalidade. –
Etelvino Luís. – Ferreira de Souza, pela
constitucionalidade.
PARECER
Nº 169, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto nº
5, de 1948. Relator: Senador Apolonio Sales.
O presente projeto de lei, da autoria do nobre
Senador Ivo d’Aquino, visa transferir ao Estado de
Santa Catarina 6.444 ações da Emprêsa Sul
Brasileira de Eletricidade S. A. do valor nominal de
1.000 cruzeiros cada uma outora pertencente à
Berliner Handels Geselleschaft, de Berlim, Alemanha
e que, pelo Decreto-lei número 8.206, de 22 de
novembro de 1945 foram incorporadas ao patrimônio
da União.
Examinado o aspecto da constitucionalidade e
o aspecto jurídico dêste projeto e não tendo sido
encontrados óbices ao intento, afigura-se-me que a
aplicação proposta pelo nobre senador Catarinense
consulta aos interêsses do País.
A carência de energia em Joinville e
municípios vizinhos, se acentua e, muito mais
aconselhável ao poder público será ampliar a usina
existente do que construir uma nova usina geradora.
O Estado de Santa Catarina deseja enfrentar o
problema, não lhe será portanto interessante fazê-lo
sem que a emprêsa, outróra do Eixo, hoje da União,
lhe seja entregue.
E’ o que se propõe no projeto e com o que
estou de acôrdo.
Sala das Comissões, em 5 de fevereiro de
1948. – Ivo d’Aquino, Presidente. – Apolonio Sales,
Relator. – José Américo. – Jones Santos Neves. –
Alvaro Adolpho. – Durval Cruz. – SaIgado Filho,
vencido. – Entendo que o fundo criado
para as indenizações de guerra não pode ser
disperso.Êle precisa atender ao fim para que

teve existência. – Ismar de Góes, contra o projeto.
Entendo que os bens dos súditos do Eixo não devem
ser desviados sendo para a a indenização a que se
refere a lei nº 4.166.
PARECER
Nº 170, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa.
Redação final da Proposição nº 304, de 1947.
A Comissão submete, com êste ao Senado a
redação final do projeto número 925-B, de 1947, da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 12
de fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – WaIdemar Pedrosa, Relator. – Ribeiro
Gonçalves. – Cícero de Vasconcelos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a abrir,
ao Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 8.400.000,00 (oito milhões e
quatrocentos mil cruzeiros), para aquisição, mediante
concorrência pública, ou construção na própria
estrada, de sete vagões de aço destinados ao
serviço postal, entre o Distrito Federal, São Paulo e
Belo Horizonte, nas novas composições que a
Estrada de Ferro Central do Brasil vai por em
tráfego.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PARECER
Nº 171 de 1948
Da Comissão de Redação de Leis.
Relator: Sr. Ribeiro Gonçalves.
REDAÇÃO FINAL DA PROPOSIÇÃO NÚMERO 254,
DE 1947
A Comissão submete ao Senado a redação
final do projeto nº 682-B, de 1947, da Câmara dos
Deputados.
A modificação feita no art. 2º não passa da
forma, e tem por fim tornar clara a situação do
funcionários, que não terá, pela nova lei, outros
direitos, além dos que lhe haja conferido o seu título
de nomeação ou decorram da legislação.
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Tudo
se
passará
como
se
ele
houvesse
sido
nomeado
originàriamente
para
o
Quadro
do
Ministério
da
Fazenda.
Sala da Comissão de Redação de Leis,
em
12
de
fevereiro
de
1948.
–
Clodomir Cardoso, Presidente. – Ribeiro Gonçalves,
Relator. – Cícero de Vasconcelos. – Waldemar
Pedrosa.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
E’
transferido
para
o
Quadro
Permanente
do
Ministério
da
Fazenda,
nos
têrmos
do
Decreto-lei
número 9.813, de 9 de setembro de 1946,
o
cargo
isolado,
de
provimento
efetivo, de Tesoureiro, padrão J. do Quadro
Permanente do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio.
Art. 2º A transferência não prejudicará
o atual ocupante do cargo, Paulo Gualberto
Correia, que continuará a exercê-lo com
os direitos decorrentes da sua nomeação e
da lei.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 172 de 1947
Da Comissão de Redação de Leis.
Relator: – Sen. Cícero de Vasconcelos.
REDAÇÃO FINAL DA PROPOSIÇÃO Nº 7, DE 1948

PARECER
Nº 173 de 1848
Da Comissão de Redação de Leis.
Relator – Sen. Cícero de Vasconcelos.
REDAÇÃO FINAL DA PROPOSIÇÃO Nº 56, DE
1947
A Comissão submete ao Senado a redação
final da emenda apresentada, nesta Casa, ao
Parágrafo único do artigo 1º do projeto nº 105-B, de
1947, da Câmara dos Deputados, e que foi aprovada
(anexo nº I).
Noutro anexo (nº 2) vem o projeto com a
emenda tendo-lhe feito a Comissão ligeira
modificação de forma.
Teve esta por fim tornar mais precisa a citação
feita de um dispositivo do Decreto-Iei nº 7.404 de 22
de março de 1945.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 6
de fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Cícero de Vasconcelos, Relator. –
Ribeiro Gonçalves. – Waldemar Pedrosa.
ANEXO Nº I
PROPOSIÇÃO Nº 56, DE 1947
REDAÇÃO FINAL DA EMENDA POR QUE
FOI SUBSTITUIDO O PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 1º.

Parágrafo único. – Nenhum procedimento
fiscal será intentado para cobrança do impôsto
A Comissão é de parecer que seja suprimido em virtude desta lei, desde que o mesmo
aceita a redação com que a proposição foi não tenha sido cobrado pelo fabricante depois de
aprovada.
vigente o Decreto nº 7.404, de 22 de março de 1945.
Sala da Comissão de Redação de Leis,
em 12 de fevereiro de 1948. – Clodomir
ANEXO Nº 2
Cardoso,
Presidente.
–
Cícero
de
Vasconcelos, Relator. – Ribeiro Gonçalves. –
PROPOSIÇÃO Nº 56, DE 1947
Waldemar Pedrosa.
O Congresso Nacional Decreta:
REDAÇÃO DA PROPOSIÇÃO COM A EMENDA
Art.
1º
–
E’
o
Poder
Executivo
APROVADA PELO SENADO
autorizado
a
abrir,
pelo
Ministério
da
Guerra,
o
crédito
especial
de
Cr$
Art. 1º – Na tabela A, anexa ao Decreto-lei nº
270.000,00 (duzentos e setenta mil cruzeiros) 7.404, de 22 de março de 1945, é substituída pela
a
fim
de
atender
às
despesas seguinte a letra e, da alínea I (Aparelhos, Máquinas e
resultantes
da
organização
e
realização Artefatos de Metal):
do
III
Pentatlon
Moderno
Sul
e) os veículos de qualquer espécie, “chassis”
Americano.
ou carroçerias inclusive os elevadores; os aros e
Art. 2º – Revogam-se as disposições em cubos de aço para rodas, aparelhos de choque para rodas,
contrário.
aparelhos de choque e tração, engates, eixos, rodas de fer-
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ro, cilindros para freios, sapatas de freio, assim como
qualquer peça de aço ou ferro empregada
exclusivamente em locomotivas, tenders, vagões ou
carros para estradas de ferro.
Parágrafo único. – Nenhum procedimento
fiscal será intentado para cobrança do impôsto
suprimido em virtude desta lei, desde que o mesmo
não tenha sido cobrado pelo fabricante depois de
vigente o Decreto nº 7.404, de 22 de março de 1945.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 174 de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a Proposição
nº 36, de 1948.
Relator: Sen. Mathias Olympio.
Com o autógrafo do projeto número 199-B, de
1947-1948 da Câmara dos Srs. Deputados foi
presente a esta Comissão em 12 do corrente mês a
proposição nº 36, de 1948, que autoriza o
financiamento do saldo da safra da cêra de carnauba
de 1946-1947 e da safra de 1947-1948.
Êsse financiamento, segundo preceitua o art. 1º
do aludido projeto, deverá ser feito pelo Banco do Brasil
em acôrdo com o Govêrno Federal, fixando-se no art.
2º os preços por arroba de cêra conforme a
classificação dos tipos que enumera: parda, gordurosa
Cr$ 600,00; cafupe Cr$ 620,00 e flor Cr$ 700,60.
A carnauba é encontrada na vasta região que
vai do Rio Grande do Norte ao Maranhão e no vale
do Rio São Francisco, no Estado da Bahia.
E' de uma utilidade incomparável, sendo de
notar a cêra que se extrai de suas fôlhas numa
média de dez mil toneladas por ano; é exportada
para o exterior a preços que variam de Cr$ 300,00 a
1.300,00 por quinze quilos.
A espectativa de maior ou menor volume da
safra determina em regra o preço de tal utilidade.
Assim, em determinadas épocas, a cêra
vale de fato uma fortuna; entretanto, quando
os compradores, por vêzes, se desinteressam
calculadamente para forçar a baixa, o produto ou
fica armazenado em poder do comércio ex-

portador ou cai a baixos preços diante das ofertas
sem procura. O produtor sem defesa é vilmente
explorado. O resultado é que os estoques se
avolumam nas praças exportadoras, por falta de
quem queira comprar, dando lugar a que os juros do
capital empregado absorvam os Iucros com que o
comerciante contava e as dificuldades determinam a
baixa dos preços.
Bastou, recentemente, a notícia de que o
Govêrno ia interessar o Banco do Brasil em seu
financiamento para que os preços se estabilizassem
e ùltimamente determinassem uma acentuada alta.
Se o Govêrno estabelecer em cada Estado
produtor um armazém especial para estocagem da
cêra, para afeito da warrantagem, por intermédio do
Banco do Brasil, com juros razoáveis, cessaria de
vez a especulação estrangeira:
1º – porque o produto não tem similar capaz
de com êle concorrer com vantagem. A candelila do
México e do Japão, o ouricuri baiano, são produtos
inferiores à carnauba. A cêra sintética é ainda uma
aspiração no terreno da química industrial;
2º – porque sòmente na zona do nordeste
brasileiro se encontra a carnaubeira que produz cêra.
Fora de seu habitat ela é infecunda. A carandaí, de
Mato Grosso não produz cêra, embora seja em tudo
semelhante à carnaubeira do nordeste;
3º – porque é um produto que não se deteriora
com o tempo, não se perde no pêso nem na
qualidade.
Assim sendo, como de fato é, não há
receio em absoluto de prejuízo por parte do
financiamento. Há capitalistas que armazenam
durante anos suas safras de cêra até que uma alta
compensadora de lucros lhes desperte o interêsse
pela venda.
Por tais razões, sou de parecer que a
Comissão de Finanças dê seu apoio à pretensão dos
produtores de cêra de carnaúba do nordeste
brasileiro, por ser de inteira justiça a defesa do dito
produto que ocupa o quinto lugar em valor na
economia nacional.
Sala de Comissões, 13 de fevereiro de 1948. –
Ivo d'Aquino, Presidente. – Mathias Olympio, Relator.
– Alfredo Neves. – Durval Cruz. – Salgado Filho. –
Santos Neves. – Ferreira de Souza.
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PARECER
Nº 175
Da Comissção de Redação de Leis.
Relator: Ribeiro Gonçalves.
Redação final da Proposição nº 312, de 1947.
A Comissão submete ao Senado a redação
final do projeto nº 973-A, de 1947, da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 13
de fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Ribeiro Gonçalves, Relator. – Cícero
de Vasconcelos. – Waldemar Pedrosa.
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
ao Ministério da Guerra, o crédito especial de
dezesseis milhões e seiscentos mil cruzeiros (Cr$
16.600,00), destinado à construção de edifícios e à
instalação da maquinaria já adquirida ao Govêrno
dos Estados Unidos para fabricação de munições.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PARECER
Nº 176, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis, Relator:
Cícero de Vasconcelos.
Redação final da Proposição nº 244, de 1947.
Com êste, a Comissão apresenta a redação
final do Projeto nº 293, da Câmara dos Deputados.
Tendo em vista que não existe a função
especial de Diretor Geral do Departamento Federal
de Segurança, Pública, Departamento que é dirigido
pelo Chefe de Polícia do Distrito Federal, a
Comissão modificou o § 2º do artigo 1º do Projeto.
Onde estava:
do Diretor Geral do Departamento Federal de
Segurança
Leia-se agora:
do funcionário a cujo cargo estiver a direção
geral do Departamento Federal de Segurança.
A parte final do § 1º do citado artigo passou
para o fim do § 2º, onde tem melhor cabimento.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 13
de fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Cícero de Vasconcelos, Relator. –
Ribeiro Gonçalves, – Waldemar Pedrosa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O horário normal de trabalho do
pessoal da Guarda Civil do Departamento Federal de
Segurança Pública será, no máximo, de 36 horas por
semana, sendo-lhe assegurado, obrigatòriamente,
um dia, em cada sete dias, para descanso.
§ 1º O serviço extraordinário prestado por
essa categoria de servidores não poderá exceder de
dezoito horas semanais.
§ 2º Êsse limite poderá ser excedido, em caso
de grave perturbação da ordem pública, por
determinação expressa do funcionário a cujo cargo
estiver a direção geral do Departamento Federal de
Segurança Pública, devendo ser pagas tôdas as
horas extraordinárias de trabalho.
Art. 2º Cada período de seis horas de
prorrogação será contado como um dia de serviço
para os efeitos do cálculo dos proventos da
aposentadoria por invalidez.
Art. 3º O Poder Executivo solicitará ao
Congresso Nacional a suplementação das dotações
destinadas ao pagamento do serviço extraordinário,
de modo a assegurar o cumprimento desta lei.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura de
expediente.
Tem a palavra o Sr. Senador Ribeiro
Gonçalves, orador inscrito.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Sr.
Presidente, às vésperas de encerrarmos os trabalhos
para os quais, em sessão extraordinária, foi
convocado o Congresso Nacional, desejo falar à
Nação do alto da tribuna do Senado da República.
Quero trazer-lhe ao conhecimento o drama
que, em longas horas de desassossêgo, de
provações – por que não dizer? – de desespero, tem
vivido a minha terra, nos últimos tempos.
Em exposição serena e documentada,
pretendo dar-lhe a sentir o que nos tem sido a luta
em que os udenistas piauienses nos temos
empenhado pela reconquista das liberdades públicas
e pelo retôrno ao regime democrático.
De início, porém, quero situar nos
acontecimentos, a personalidade que, como símbolo
das nossas resistências maiores, concentra, nesta
jornada de sacrifícios em defesa dos princípios, as
energias melhores, as fôrças morais mais
alevantadas.
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Começo, portanto, por dizer quem é o
governador do Piauí.
O Sr. José da Rocha Furtado é um joven
médico que se notabilizou na vida profissional, como
grande cirurgião. Homem de excelente formação
moral, culto, inteligente, operoso e modesto, sempre
se entregou inteiro aos encargos da profissão. Não
pertencia a partidos. Jamais se empenhara em
campanhas eleitorais. Mas, piauiense, cujo apêgo à
terra se reafirmava no interêsse continuamente
manifestado por que lhes fossem supridas as
necessidades maiores, foi buscá-lo a U. D. N., fora
dos quadros partidários, para apresentá-lo candidato
ao Govêrno estadual.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – V. Ex.ª
permite um aparte? (Assentimento do orador) Como
médico militante nesta cidade, quero dizer que, antes
de conhecer o Dr. José da Rocha Furtado, como
político, o conhecia como médico de grande valor.
Sua fama já se projetou no Brasil e, hoje, é um dos
nomes mais acatados nos meios médicos brasileiros.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – O
testemunho de V. Ex.ª é dos mais valiosos para
confirmação de quanto acabo de dizer.
Todos conheciam o sacrifício a que o Sr.
Rocha Furtado iria submeter-se. Contava com uma
clientela, que, pela fama do especialista
compreendia habitantes de longínquas regiões dos
Estados vizinhos. A clínica cirúrgica lhe trazia largos
proventos, que os minguados subsídios não
compensariam. E tudo iria perder. Não só das
recompensas materiais estaria condenado a privarse, mas do prazer de dedicar-se aos labores que tão
bem se lhe ajustavam à vocação.
Compreendeu, porém, que a todos se
sobrepunha o dever para com a terra. Não poderia
fugir-lhe ao cumprimento na hora incerta.
E terminou renunciando a tôdas as vantagens
de ordem material e espiritual, para atender aos
apelos que lhe eram feitos, em nome dos supremos
interêsses do torrão natal.
Cerrou as portas do consultório. Passou, na
sala de operações do hospital, o bisturi às mãos do
assistente e partiu em campanha eleitoral, a
espalhar, em missão de admirável civismo, palavras
de fé e confiança por todo o território do Estado.
Assegurada a liberdade do pleito, mercê
da
atitude
de
equilíbrio
do
Ma-

jor Vasconcelos Cabral, então Chefe de Polícia, a U.
D. N., ainda que ao desfavor dos fiscos federal,
estadual e municípal, manejados à vontade de uma
interventoria partidária obteve, a 19 de janeiro de
1947, a reafirmação de apoio decidido que já lhe
dera o eleitorado piauiense a 2 de dezembro de
1946, sufragando, em esplêndida vitória, o nome do
Brigadeiro Eduardo Gomes.
O resultado do pleito não foi possível,
entretanto, conhecer com a necessária presteza. Por
circunstâncias diversas, a apuração se estendeu até
a segunda quinzena de abril, quando foram os
eleitos diplomados. Não se luta fàcilmente, com
adversários que dispõem de uma velha máquina,
bem azeitada e em funcionamento há mais de uma
dúzia de anos, contando, para movê-la, com o
prestígio e as boas graças de pessoas íntimas das
autoridades superiores da República.
Por imprevisão ou inadivertência, houve, da
parte dos udenistas, certa quebra de disciplina na
votação para a Assembléia Legislativa. Alguns
chefes políticos, sufragando, embora, com elementos
de que dispunham, os candidatos ao govêrno e ao
Senado, solicitavam que lhes fôsse, também,
permitido conceder votos a parentes e amigos, os
quais, não contemplados na chapa da U. D. N.,
haviam sido registrados como candidatos dos
partidos menores. Em conseqüência à dispersão de
votos resultou ficar a D. N. com a minoria de 1.200
votos na legenda para deputados estaduais, tendo,
contudo, ao mesmo tempo, o Governador e dois
Senadores. A 28 de abril, por fim, é instalada a
Assembléia Legislativa e empossado o governador
do Estado.
Os elementos que se congregaram, em 1945,
no P. S. D. deixavam o poder em cujo exercício
ditatorial se encontravam há mais de um decênio. A
mudança de situação não lhes era, com certeza,
agradável. Provocava-les ao contrário, como
natural, súbita mudança, de hábitos, e, pois, sério
constrangimento.
Contavam, porém, para milhorar o transtôrno
inevitável, com a minoria de dois deputados na
Assembléia, obtida pelo critério das sobras, e com o
trunfo, de inestimável valia, representado por um dos
parentes do Presidente da República. E passaram a
manejá-los, sempre em bluff, sem coragem para
arriscar-se a jôgo franco.
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Começaram por excluir da Mesa da
Assembléia, contra o que dita o texto da Constituição
Federal, qualquer representante udenista. Na adoção
do
Regimento,
mostram-se
de
comicidade
irresistível. Não perderam tempo em elaborá-lo. Não
o projetaram nem discutiram. Também não quiseram
recorrer ao que vigorava em 1934. Pareceu-lhes "de
mais conveniência" tomar de empréstimo o do
Ceará. E assim fizeram, numa imposição brusca, de
plano, em votação única, à minoria. Isso se deva na
tarde da instalação da Assembléia.
Com a reflexão da noite, porém, notaram o
lôgro em que haviam caído. O Regimento
emprestado
também
se
opunha
ao
que
premeditavam: – a investidura, desde logo, nas
funções legislativas ordinárias. No dia seguinte, a
maioria da Assembléia demonstrou, logo, que estava
disposta a não encontrar, no caminho, embaraços de
ordem legal ou moral. E com as regras que traçava,
o que lhes poderia ser estôrvo à desenvoltura.
Apesar de tudo, estava o Legislativo instalado
e em funcionamento..
Manejada pelo P. S. D., a maioria da
Assembléia depois de haver no dia seguinte ao da
sessão inaugural, alterando, numa só votação, o
Regimento, tomado de empréstimo ao Ceará, a fim
de acumular, com as de constituinte, as funções de
Legislativo ordinário, – passa a desenvolver ação
tendenciosíssima. Não se preocupa com a tarefa de
dar ao Estado, em prazo certo, uma Consttiuição.
Exaspera-a a ambição incontida de reapossar-se do
Executivo. E empenha-se no afã de manietar o
Governador. O que importa é desanimá-lo,
desarmando-o de qualquer possibilidade de realizar
o que dêle esperam, com jus-razão, os conterrâneos.
Assim, o Presidente da Aessembléia tratou,
sem perda de tempo, de telegrafar ao Ministro da
Justiça, denunciando falta de garantias e
perturbação da ordem e oferecendo, como
comprovação do alegado, fatos ocorridos muitos dias
antes da posse governamental, quando o governador
Rocha Furtado ainda se encontrava ausente do
Piauí. A balela foi como natural, desfeita com a só
indicação das datas dos acontecimentos.
Mas, o desmascaramento dos insínuadores
não serviu de esbarro a outras invencionices.
Algumas eleições deveriam ser renovadas em
começos de maio de 1947.

Havia probabilidade de alterar-se o resultado geral,
modificando-se a vantagem de que dispunha o P. S.
D. pelo critério das sobras. As novas eleições só
poderiam favorecer, portanto, a U. D. N., que só teria
prejuízo se elas fôssem, por qualquer perturbação da
ordem, anuladas. A anulação, do pleito a renovar-se,
sòmente, em verdade, ao P. S. D. poderia aproveitar,
pois que, dessa forma a maioria legislativa obtida
pelas sobras se firmaria, definitivamente. Nada
obstante, o Presidente da Assembléia e o Presidente
da Executiva local dêsse Partido resolveram
reclamar contra ameaças de perturbação da ordem,
partidas do Govêrno, com o fito de anular as
eleições. Animaram-se, mesmo nêsse caminho, a
solicitar fôrça federal para garantir a votação.
O pedido foi dirigido ao S. T. E. diretamente, e
por intermédio do Tribunal Eleitoral. Embora na
primeira instância, decisão em que se revelaram,
claramente, às inclinações da maioria dos
julgadores, não logrou despacho favorável do
Superior Tribunal. E o acêrto da recusa foi
comprovado, depois pelo ambiente de liberdade em
que as eleições se realizaram. A U. D. N. teve até
de ser prejudicada em virtude da nulidade de
algumas seções. Numa delas concorreu para isso
um juiz de tendência pessedistas, o qual, antes,
tendo logrado tornar efetiva a apuração de votos
para senador, como se houvessem sido dadas sob
legenda, entendeu, dessa vez, de numerar,
seguidamente, por ignorância ou má fé, as
sobrecartas.
Ao lado das invencionices, repetidamente
telegrafadas para as autoridades federais, nesta
Capital, dentre as quais se destacava, pelas ligações
com os chefes pessedistas do Piauí, o então Ministro
da Justiça, a maioria da Assembléia, fazendo-se
legislatura, antes de ser Constituinte, decretava um
celebérrimo Ato Institucional, com que derrogava lei
federal e investia-se de poderes verdadeiramente
discricionários.
A criação, cheia de malignidade, foi
fulminada pelos grandes juristas consultados a
respeito: Jão Mangabeira, Eduardo Espínola,
Carlos Maximiliano. O último, no seu brilhante
parecer, acentua: "Contra a precipitação da
Assembléia em legislar ordinàriamente não precisa
de
remédio
judicial
o
Governador:
leis
inconstitucionais não se cumprem. Nullus ma-
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for defectus quam defectus potestatis. O poder
legislativo da Assembléia decorreria da Constituição
e esta se acha em germem, não tem possibilidade
alguma de orientar decretos prestigiar resoluções;
jurìdicamente não existe".
De parte do Governador e de um dos
membros do Conselho Administrativo, cuja esfera de
atribuições fôra rudemente golpeada pelo Ato
Institucional, houve reclamação para o Govêrno
Federal, através da Comissão de Estudos de
Negócios dos Estados. Os pareceres foram
contrários à subsistência do monstrengo e de
conformidade com os mesmos despachou o
Presidente da República. Mas o processo, de
regresso ao Estado, desemcaminhou-se. Sofreu um
toque mágico no Ministério da Justiça. Não houve
como descobrí-lo e fazê-lo andar.
E o membro do Conselho Administrativo do
Estado, que, para esclarecer-se, tivera ânimo de
opôr-se à resolução da Assembléia contrária à lei
federal recebeu a demissão como prêmio à
bisbilhotice.
O
Ato
Institucional
–
condenado
iremessìvelmente produziu apesar disso, todos os
efeitos desejados pelo P. S. D. porque a maioria da
Assembléia, de mãos dadas com a maioria do
Conselho Administrativo, deixou o govêrno em
absoluto sem meios e recursos para o desempenho
de suas funções primordiais.
Ao instaurar-se o novo regime encontrava-se o
Piauí em situação lastimável, decorrente de extrema
precaridade
financeira.
Com
a
economia
profundamente abalada pela grande depressão nos
preços dos principais produtos exportáveis, os
serviços de utilidade arruinados e a administração
em completa desorganização tinha de arcar com a
sobrecarga de funcionalismo desmedidamente
aumentado a absorver-lhe todos as rendas. O
orçamento ao ser decretado pela Interventoria
estimara a receita em Cr$ 45.000.000,00 e fixara a
despesa em Cr$ 44.937.000,00. Tudo porém, não
passava de falso arranjo de mero Jogo de números,
de despejada mistificação. A despesa fôra fixada de
má fé, em limite muitíssimo inferior à realidade
sabida. Ademais logo no início do exercício
financeiro as duas últimas interventorias açodadas
em conquistar adeptos para as hostes pessedistas,
descambaram por um caminho de verdadei-

ra
dissipação.
Concederam
aumentos
de
vencimentos criaram cargos novos; distribuiram, para
efeitos eleitorais contribuições aos municípios sob o
pretexto de reparar estradas e construir escolas e
por meio de artifícios indecorosos e ilegais
promoveram apaniguados nas carreiras funcionais a
que pertenciam por quatro e mais classes no
interstício de dois dias no máximo. O Govêrno
passou a ser contínua orgia de favores de benefícios
a amigos, de desrespeito a direitos, e condenáveis
injustiças. Atingiu-se em certo momento, a
verdadeiro estado de imoralismo, pela falta de
compostura das principais autoridades.
Conhecido o resultado do pleito de 19 de
janeiro, adquirida a certeza da perda das posições,
nem por isso os que as desfrutavam se coibiram de
abusos. Se se mantinham em atitude mais
respeitosa perante a sociedade, não opunham
entretanto, restrição aos gastos. OS esbanjamentos
pareciam até tomar maior vulto à proporção que se
aproximavam do fim do Govêrno.
Em um só dia, a 29 de março de 1947, o
Interventor em exercício assinou a nomeação de 50
extranumerários, sem contar com verbas para
ocorrer às despesas aumentadas.
Pelo balanço a que procedeu ao empossar-se
verificou, o atual governo a existência de um deficit
presumível ao encerrar-se o exercício de Cr$
7.000.000,00 em algarismos redondos. Antes de findo
o primeiro quadrimestre do ano os créditos especiais
abertos montavam a mais de Cr$ 2.500.000,00. Por
outro lado, sòmente as nomeações e admissões de
novos servidores, a partir de dezembro de 1946, isto
é, depois de decretada a lei de meios, elevara nas
despesas com o funcionalismo de mais de Cr$
2.300.000,00. Mas não é só isso. Havia orçado por
milhões de cruzeiros despesas ordenadas e não
pagas pelas interventorias. Tais gastos além do mais,
não se revestiam de legalidade. Haviam sido, ao
contrário, em flagrante desrespeito ao mandamento
de empenho de verba porque não existia de fato
verba a empenhar.
Tudo parecia fazer-se com o premeditado
propósito de criar instranponíveis dificuldades à
situação nova.
No primeiro mês de govêrno já se
defrontava o Doutor Rocha Furtado com a
impossibilidade
de
pagar
gran-
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de parte dos extranumerários, porque as dotações a
tanto destinadas se achavam esgotadas e não
permitir a lei a abertura, no momento de crédito
suplementar. Os chefes de serviços foram assim,
forçados a fazer sentir lealmente a ocorrência aos
empregados para que ficassem habilitados a decidir
entre permanecerem no cargo, sem remuneração e
escolherem imediatamente outra atividade de cujo
desempenho pudessem recolher de pronto os meios
de subsistência.
Ao mesmo passo que lutava contra a
desorganização administrativa tinha o Governador de
manter-se vigilante, em virtude das sucessivas
armadilhas que lhe preparava a maioria da
Assembléia.
Frustadas as repetidas requisições diretas de
fôrça federal tentava-se obtê-la como uma
providência tendente a desmoralizar o govêrno, por
outras formas. O objetivo permanecia o mesmo.
Variava, apenas o processo para alcançá-Io.
A maioria da Assembléia nunca poude
desfrutar das simpatias populares. Sempre foi vista
pelo povo, não apenas com desconfiança, mas
realmente com acrimônia. Os assistentes das
sessões diante da despejada atitude dos
representantes pessedistas não raro prorrompiam
em protestos e censuras. O acontecimento, aliás não
é de caráter excepcional na vida parlamentar.
A presidência tinha à sua disposição fôrça
bastante para manter a ordem na Assembléia.
Ademais, cabia-lhe o policiamento da Casa e
conferia-lhe o Regimento autoridade para só permitir
a presença das pessoas que julpasse capazes de
se
comportarem
convenientemente.
Poderia,
também, mandar evacuar as galerias, se, porventura
as suas deliberações não fossem acatadas.
Contudo, não quis, jamais, usar de tais
prerrogativas. Preferia reclamar ordem e respeito
para as sessões do Legislativo... ao chefe do
Executivo. Na insistência com que o fazia não só
revelava ignorância, nem, tão pouco, ingenuidade,
mas deliberado propósito. Era um plano prèviamente
urdido que se punha em execução.
Se o Governador mandasse diretamente
assegurar a ordem no recinto da Assembléia, não
se expunha, apenas, à antipatia popular, o que
já
era,
para
a
maioria
da
As-

sembléia, alguma coisa, mas, estaria a invadir o
exercício de outro poder, o que era tudo, para efeito
do pedido das garantias constitucionais da
intervenção federal. Por outro lado, se por medida de
precaução do Executivo não vingasse o mais
conseguiria, em qualquer hipótese, motivo para
reclamar, a cada manifestação dos assistentes,
contra o Executivo estadual, para as altas
autoridades da República.
A Constituição ia sendo elaborada através de
tôdas essas peripécias. A medida que se modelava e
se definia, mais parecia um instrumento de fôrça,
destinado à reconquista do poder perdido do que
uma carta de direitos e deveres.
Os pessedista, desapeados das posições, pela
vontade popular, manifesta por intermédio das urnas
livres, estiveram, como já foi dito, mais de um
decênio no govêrno. E, agindo ditatorialmente,
conseguiram firmar-se em muitos postos chaves,
como o Tribunal de Justiça, o Tribunal Eleitoral e o
Tribunal de Contas. A maioria legislativa dispês-se,
por isso, a jungir o Governador, por um conjunto de
mandamentos constitucionais aos demais órgâos do
poder público. Era um meio de anular-lhe a ação. A
Assembléia, por sua maioria, ficou sendo poder
supremo e irresponsável. Ao Tribunal de Contas se
deva a faculdade de decidir, em últimas instâncias,
dos lançamentos de impostos aprovados pelo
Governador. Tanto quer significar que o Tribunal de
Contas deixou de ser elemento de fiscalização, para
tornar-se órgão executor do orçamento, decidindo
em última análise e sobrepondo se ao Governador
em matéria de imposição fiscal. O Executivo passará
a dispôr, apenas, das rendas que o Tribunal entenda
conceder-lhe. Imagine-se o que seria isso transposto
à esfera federal, para que se possa avaliar o que vai
ser no Piauí o veto que nos municípios sõ poderá ser
recusado por dois têrços dos membros da Câmara
dos Vereadores, sê-Io-á simplesmente pela maioria
absoluta dos deputados, se oposto a projeto da
Assembléia, pelo Governador. A Assembléia se
reserva, ainda, a prerrogativa de decidir,
prèviamente, da nomeação de prefeitos e de invadir,
por vezes, a própria órbita do Executivo, como a
tutelá-lo duramente.
O Judiciário, a seu turno, passa a nomear,
diretamente,
todos
os
tabe-
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liaes por meio indireto os próprios juízes. Enquanto
isso as atribuições privativas do Governador ficam
reduzidas ao mínimo, não lhe sendo reconhecidas as
iniciativas quê, pelo regime, lhes são inerentes ao
próprio cargo.
O projeto da constituição ia, assim, tomando
corpo, como um feio amontoado de disparates. Nêle
não se consideravam os altos interêsses do Estado,
mas, em exclusivo, as conveniências momentâneas
do P.S.D. local.
Depois de criada a vitaliciedade a
inamoviblidade e a irredutibilidade de vencimentos
para os empregados afeiçoados e de aumentados os
vencimentos dos magistrados; de estatuídas as
gratificações adicionais para os servidores públicos
em geral; das passagens de comicidade irressistível
do capítulo da Ordem Econômica e Social de
numerosas disposições de portaria espalhadas pelo
texto todo, arranjam–lhe descomunal cauda
venenosa. No Ato das Disposições Transitórias há as
coisas mais extranhas e estupecientes. Legisla-se,
impondo-se obrigações ao Ceará e à União; elevamse os vencimentos da Fôrça Pública, tomando por
base os da Polícia Militar do Distrito Federal.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Exª dá
licença para um aparte? (Assentimento do orador) –
Parece que é um plano geral dos nossos
adversários, porque no Ceará, desde a constituinte,
em Disposições Transitórias, oneraram o Tesouro do
Estado em nada menos de dez a doze milhões de
cruzeiros. Para quem já areava com.um decifit de
cerca de sessenta milhões, V. Exª e todos
compreendem que essa orientação não é justificável.
Agora tornaram a fazer o mesmo ou quando votaram
os Estatutos dos Funcionários Públicos e da Polícia
Militar. Só com estas duas leis oneraram novamente
o Estado em mais de dez milhões de cruzeiros.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Creia V. Exª
que, pelo que me informa, já estou a tremer, porque
o Ceará tem dado o exemplo ao Piauí em matéria
constitucional.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Acho que
tomaram as lições do meu Estado.
O
SR.
RIBEIRO
GONÇALVES:
–
Prefeitamente.
Como disse, a princípio, tomaram, por
empréstimo o regimento da Assembléia Constituinte do Ceará.

O
SR.
FERNANDES
TÁVORA:
–
Aproveitaram uma boa obra!...
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Não se
arrependem, convenço-me disso, de receber, na
fonte em que os recolheram esses ensinamentos a
que agora se refere V. Exª relativos aos
desregramentos na distribuição de graças, através
dos Estatutos dos Funcionários Civis e Militares.
O SR FERNANDES TÁVORA: – E’ bem
possível que imitem novamente essa beleza.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Continuo,
Sr. Presidente. Aumentam-se os proventos do
magistério, tendo para têrmo de comparação os
vencimentos dos professôres catedráticos do Pedro
II; criam-se comarcas; elevam–se comarcas de
entrância; concedem-se direitos de estabilidade e
de aposentadoria a algumas pessoas que noutros
tempos, exerceram as atribuições de promotores
leigos, o que importa favorecê-las com o título de
bacharel em direito; concedem-se subvenções a
instituições existentes e inexistentes.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Tem-se feito
a mesma coisa no Ceará.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Mandam-se
cobrir casas de telhas: fazem-se doações: decide-se
de multas; institue-se uma escola de Polícia
Científica; dispõe-se sôbre incompatibilidades para o
exercício do cargo de Prefeito.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – A polícia
científica no Piauí, é até pilhéria.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Manda-se
"bustificar", em cada
Município, os piauienses
ilustres, criam-se Municípios; alteram-se limites
municipais...
O SR. FERNANDES TAVORA: – O que não
poderiam fazer porque, pelo plano quinquenal
federal, não se pode tocar na administração territorial
durante cinco anos.
O
SR.
RIBEIRO
GONÇALVES:
–
...transferem–se cartórios; traçam-se normas sôbre
balancetes das Prefeituras manda-se instalar
uma Escola de Agronomia sem recursos
e
entre
outras
coisas
inconcebíveis,
a
gaveta de sapateiro contém dois dispositivos, em
que se reflete, ao vivo, a tendência tortuosa do
legislador. Um o artigo 41, torna sem efeito todos os
atos de demissão, substituição, transferência
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ou remoção de funcionários ou extra-numerários, em
cargos efetivos ou de comissões, a partir de 28 de
abril, data em que o Governador tomou posse. Outro,
o artigo 63, aprova os atos dos ex-interventores que
tenham atribuído ou proclamado direitos individuais,
não sendo permitido alterar-lhes de qualquer
maneira os respectivos efeitos.
Como se nota, são dois pesos e duas
medidas. O Governador nem uma só vez terá
acertado. Os Interventores sempre procederam sob
inspiração divina, revestindo-se-lhes os atos ou as
decisões de absoluta infabilidade!...
O SR. FERNANDES TAVORA: – Por
inspiração do Espírito Santo!...
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Num e
noutro dispositivo se confunde a cegueira da paixão
com a da insensatez, como exteriorização da mesma
inconsciência.
Diante da perspectiva sombria que se rasgava
ao Piauí, com a atitude descompassada da maioria
da Assembléia, o Governador, procurou, em dias de
junho, chamar os constituintes, obstinados em
acumular obstáculos ao futuro do Estado, á
consciência dos seus deveres para com a terra
comum. Extendeu-lhes a mão e tentou falar-lhes aos
bons sentimentos nos têrmos que se vão ler:
"Atendendo aos superiores interêsses do Piauí
e com o intuito de harmonizar as correntes políticas
do Estado, o Governador propõe ao P. S. D. as
seguintes bases para um entendimento:
a) Recomposição do seu Secretariado, com a
participação do P. S. D., ao qual caberá a direção de
três Departamentos, ficando de logo, assentado que
um dêsses passará, depois, a Secretaria de Estado.
b) Fica prevista a criação de três Secretarias:
Interior e Justiça, Fazenda e Agricultura.
c) Os Prefeitos não poderão fazer parte dos
diretórios políticos locais nem envolver a
administração municipal em atividades políticas
partidárias.
d) até á instalação dos Conselhos Municipais,
os Prefeitos submeterão suas resoluções, naquilo
que a lei federal obrigar, ao Conselho
Administrativo”.
Aliás isso, já havia sido decidido, a êsse
tempo, pelo próprio Presidente da República.

“e) O Governador se compromete a dar
eleições municipais livres e honestas. Disto será
fiador por si e pelos auxiliares de sua imediata
confiança.
f) O P. S. D. dará pleno apoio a uma
Constituição Estadual, do tipo presidencialista
que atenda, sobretudo, à realidade política,
social, econômica e financeira do Piauí. Assim,
serão
evitadas
disposições
constitucionais,
permanentes ou transitórias, que afastando-se
das normas e princípios da Constituição
Federal,
sejam
meramente
coercitivas
da
ação
do
Executivo
Estadual.
Também
deverão
ser
submetidas
a
demorado
e
meticuloso
exame
aquelas
disposições
constitucionais que venham a onerar, no
presente ou no futuro, o erário público.
O veto – medida salutar ao equilíbrio das
democracias – será regeitado por dois têrços dos
deputados
presentes.
Nos
crimes
de
responsabilidade, o Governador será julgado por um
Tribunal Especial constituido por três membros do
Poder Legislativo, três do Poder Judiciário e três
outros escolhidos entre cidadãos de notável saber e
idoneidade, por associações de classe e altas
corporacões,
tais
como
a
Ordem
dos
Advogados, e o Clero, Êste Tribunal será constituído
logo após a promulgação da Constituicão",
Era a velha forma da Constituição do Estado
de 1892.
"Será criado o cargo de Vice Governador, sem
remuneração, salvo quando em exercício."
g) Serão aceitas as medidas tomadas pelo
Governador, sem caráter partidário, tendentes a
diminuir a despesa".
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Era um
verdadeiro programa democrático que aceito, teria
libertado o Piauí da miséria em que está mergulhado.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Folgo em
ouvir V. Exª porque a proposta partiu exatamente de
nós. O que quero demonstrar são os bons intuitos do
Governador Rocha Furtado.
Com essas palavras, animadas do mais
alevantado civismo, propunha o Governador Rocha
Furtado
aos
adversários,
mais
do
que
normas de mútuo respeito. Formulava verdadeiro
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convite para participarem do gôverno indicando
elementos aos mais altos postos administrativos. No
gesto admirável, colocava o homem público
ressentimentos e amarguras pessoais, tendo em
consideração, apenas, os interesses do Estado.
Importava defende-los, antes de tudo, evitando que
da incompreensão do presente se originassem
danos irremissíveis às gerações vindouras.
Inútil redundou-lhe, entretanto, todo o esforço.
Ao senso de equilíbrio e ao desejo de cooperação a
boa fé e à boa vontade opuseram exigências que,
satisfeitas, corresponderiam à tomada completa do
poder, reduzida a autoridade do governante a mera
ficção. Aceitá-las seria, pois, trair o mandato
recebido, e manifestação inequívoca da vontade
popular, através das urnas livres de 19 de janeiro.
Frustada a tentativa, voltou, então, o
governador Rocha Furtado a enfrentar, com firmeza,
os óbices de tôda sorte que dia a dia lhe eram
contrapostos à atividade administrativa.
A maioria da Assembléia prosseguiu, a seu
turno, no caminho tortuoso em que, desde o começo,
se orientava. Ao mesmo tempo que elaborava a
Constituição mais monstruosa de quantas há noticia,
insista na velhíssima atoarda de faltarem-lhe
garantias ao desempenho da tarefa.
De uma vez tamanha grita levantou que o
Comandante da Região Militar teve a incumbência,
ao inspecionar a guarnição local, de sindicar se, de
fato, a ordem, no Estado, estava ameaçada de
perturbação. Bem recebido por uma e outra parte,
cedo verificou que nada havia a temer. Tentou,
então, promover um acôrdo político a bom têrmo em
conseqüência da incontentabilidade dos pessedístas.
De qualquer forma, o incidente não evitou o
testemunho do Comandante da Região no sentido de
que a ordem era completa no território Piauiense.
Às vésperas de ser promulgada a Constituição
estadual, outra vez procurou o Sr. Rocha Furtado,
cônscio de suas responsabilidades ,entrar em
entendimentos com os pessedistas. O Estado não
poderia, de certo, suportar os pesados gravames
que a Nova Carta fria impor-lhe. Convinha
prever os efeitos catastróficos do ato a
praticar. Nas conversações havidas tudo foi
exposto com a mais fria objetividade. Era preciso
ter em vista que por paixão partidária não se de-

veria arrastar a coletividade a insuportáveis sacrifícios.
Ainda era tempo de fugir ao mal. Havia a
possibilidade de adotar-se, momentaneamente, a
Constituição de um Estado vizinho, de acôrdo com o
mandamento da lei maior da República.
Se o PSD se reservara, através dos votos da
maioria da Assembléia, a eleição do Vice-Governador,
não teria dúvida a UDN de dar-lhe, em documento
escrito, a segurança de que lhe sufragaria o nome do
candidato qualquer que fôsse o processo de votação
adotado.
Foram
baldados,
contudo,
todos
os
argumentos. O PSD tinha o propósito firme de
retornar o poder, ainda que o tivesse de obter através
de ruínas...
Para isso era instrumento inestimável a maioria
do Legislativo. Era preciso maneja-la da melhor forma,
E a Constituição, feita sob medida, investia-a de
poderes ditatoriais.
Assim, redundou frustrada outra tentativa de
entendimento.
Apesar
dos
boatos
alarmantes,
tendenciosamente
propalados
pelos
próprios
pessedistas, de que a ordem iria ser perturbada, o ato
da promulgação constitucional decorreu em ambiente
de consternação, é certo, mas da maior tranquilidade.
No momento compareceram representantes da
bancada udenista, para entregar à Mesa da
Assembléia a declaração profética que passo a ler,
para que figure nos Anais do Senado da República:
"Representantes do povo à Assembléia
Constituinte, fiéis aos compromissos contraídos com
os piauienses, sentimo-nos no indeclinável dever de
recusar qualquer participação no ato que,
desgraçadamente, hoje se vai praticar, com ap
romulgação de um diploma constitucional que, longe
de atender aos nossos anseios, maiores, vem, ao
contrário, sobrecarregar-nos de dificuldades, porque
reflete apenas a paixão cega nutrida pelo mais
rasteiro espírito partidário.
Porque não perdemos a fé em nós mesmos,
e não queremos trair a confiança de que
somos depositários, deixamos à maioria dessa
Casa
a
responsabilidade
inteira
pela
decretação de uma Carta que, aberrada de
tôdas as normas de direito público, é antes
uma longa articulação de dispositivos casuísticos
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tendentes a entravar a administração pública, do
que verdadeiro código de direitos e deveres
protesto, ora Ievantado perante a consciência dos
piauienses que nós há de julgar, de uma e de
outra parte, é uma consequência natural de nossa
atitude no curso dos últimos 4 meses, durante os
quais, inspirados nos mais elevados sentimentos,
não cessamos de reclamar - dos adversários uma
compreensão mais justa das nossas obrigações, a
fim de que, na elaboração a que nos
entregavamos, nos abstraíssemos das paixões
e dos divergências de partidos, para só
encararmos com o alto propósito de bem
servir, os supremos interesses do povo e do
Estado.
Todo o esfôrço por nós desenvolvido
resultou, infelizmente inútil. O que se entrega
aos
piauienses,
com
uma
Constituição
é
um
simples
instrumento
de
força,
forjado no ódio e destinado, na mais
condenável das premeditações, a cumularnos do embaraços no presente e a fecharnos os horizontes do futuro. Recusam-lhe, agora a
nossa assinatura, ontem lhe negamos o
veto as numerosas disposições que reponta
em seu texto, falho de técnica e de
juridicidade, como armadilha tendenciosas para
uso de um partido e que servirão, aqui e lá
fora, de corpo de delito daqueles que a
conceberam votaram e promulgaram.
Assim procedendo, temos a convicção de
que de melhor forma não poderíamos dar
desempenho ao mandato.
E no protesto de incontida revolta, neste
ensejo
formulado,
inspiram-nos
a
serena
confiança do dever cumprido e a certeza
consoladora de que nos dias de amanhã, quando
o Piauí emergir das sombras com que o
tentam envolver no presente, não recairá
sobre nos a maldição das gerações vindouras
(a) Joaquim Lustosa – Hélio Leitão – Antenor
Neiva – Orlando Barbosa de Carvalho – Agenor
VeIoso – José Mendes de Morais – Tasso Fortes
do Rêgo – Venceslau de Sampaio – José Auto de
Abreu – Antônio Hermenegildo de Assunção –
Mario Raulino – Paulo Salgado – Cícero Luz –

Francisco Antônio Paes Landim Neto – João Ribeiro de
Carvalho".
São 15 dos 32 deputados que constituem a
Assembléia Legislativa.
O SR. FERNANDES TAVORA: – O protesto dos
representantes udenistas do.Piauí é verdadeiro
pelourinho ao qual ficará eternamente amarrado o
instrumento que chamaram de Constituição e que não
passa de burla a de politiquice infame.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Daí a razão de
inclui-lo na minha exposição, porque conste dos Anais
do Congresso.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – V. Ex.ª está dando
terrível depoimento que a todos nos enche de apreensão
quanto a sorte da democracia, pelo menos neste setor
que a perverte.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Simplesmente
exponho o documento, sem avançar a analise de
qualquer natureza. Deixo o julgamento aos nobres
colegas que me ouvem.
Promulgada a Constituição, o governador do
Estado com fundamento em dispositivo da Constituição
Federal reclamou, por intermédio do Procurador Geral
da República, contra diversos dispositivos que se lhe
afiguraram eivados de inconstitucionalidade, dando
ciência a Assembléia do que fizera a comunicando-lhe
aguardar, a respeito a decisão do Supremo Tribunal
Federal.
A promulgação teve lugar a 22 de agôsto. E
dessa data em diante, nenhum dispositivo que não
houvesse sido impugnado deixou de ser observado pelo
Executivo.
Em observância ao art. 46 da Constituição do
Estado, o governador enviou a Assembléia os projetos
do orçamento e de fixação da Policia Militar para 1943,
nove dias depois da promulgação constitucional. O
estudo dos respectivos ante-projetos deixa sentir a
precária situação do Estado, como consequência,
sobretudo da prodigalidade dos últimos interventores e
do desempasso com que a Constituinte entendeu de
aumentar as despesas públicas, sem cogitar,
paralelamente, de criar.novas fontes de receita.
Como
decorrência
dos
aumentos
de
vencimentos concedidos pela Constituição, a
despesa elevou-se, em algarismos, redondos,
sômente na rubrica pessoal de mais de Cr$ 4.000.00,00
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ou sejam, tomado por base a arrecadação total de Cr$
45.000.000,00 cêrca de nove por cento da receita geral.
Essa parcela adicionada majoração da despesa
provocada pelas ultimas interventorias eleva o déficit a
Cr$ 14.438.126,00 ou seja 34 % da receita total prevista.
A respeito, a de conveniência atentar para o que
diz o governador na Mensagem dirigida a Assembléia
em 1 de setembro.
“O confronto entre a receita do 45 milhões de
cruzeiros e a despesa de Cr$ 59.438.000,00 torna
evidente o deficit de Cr$ 14.438.126,00”.
Se para deduzi-la faz-se imprescindível a maior
vigilância na arrecadação tendente a aumentar a receita
e a máxima restrição nos gastos, para cobri-lo outras
providências devem ser consideradas.
a) – Apêlo ao crédito – a diferença negativa
poderá ser coberta com uma operação de crédito
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Permita-me o nobre orador interrompe-lo.
Está terminada a hora do expediente.
O SR. HAMILTOM NOGUEIRA (pela ordem): –
Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª, consulte a Casa sôbre
se concede seja prorrogada, pelo tempo regimental, a
hora do expediente, para que o nobre Senador Ribeiro
Gonçalves termine o seu discurso.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de ouvir
o requerimento formulado pelo Sr. Senador Hamilton
Nogueira em que solicita a prorrogação do expediente
por meia hora.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o Sr. Senador Ribeiro
Gonçalves.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Sr. Presidente,
agradeço a gentileza do meu ilustre colega, Senador
Hamilton Nogueira, requerendo a prorrogação da hora
do Expediente, e a do Senado concedendo-a,
a) – Apelo ao crédito – A diferença
negativa poderá ser coberta com uma operação
de credito. Mas, a bom não esquecer que
nos encontramos em situação de instabilidade
econômica e precariedade financeira. Os emprés-

timos só oferecem condições favoráveis nos
momentos de prosperidade. Então há confiança,o
crédito a abundante e o dinheiro encontram, sempre,
aplicações reprodutivas. Nos períodos de depressão,
como o que atravessamos, o crédito é fugidio, a
confiança se faz dúvida e o dinheiro é escasso e muito
exigente.
Ademais, seria condenável tomar emprestado
para.pagar funcionários. A terapêutica, dando a
impressão passageira de alivio, implicaria em
intoxicação de conseqüências prolongadas. Não se
contraem dividas, para aplicar capitais sem
possibilidades de reavê-los como riqueza efetiva, sob,
outra forma.
Transformar o produto de um empréstimo em
vencimentos do funcionalismo, só a só será perdê-lo
irremissivelmente, sobrecarregando as futuras
gerações de encargos, em recompensa dos quais
nada poderá recolher.
O SR. FERNANDES TAVORA: – Muito bem.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES (lendo): –
Caberia ser sugerida ainda nesta parte, uma
larga emissão de títulos da divida pública. Mas,
os inconvenientes apontados permanecem os
mesmos.
Por outro lado, alguns dos meus antecessores
no Governo, por inadvertência ou lastimável
incompreensão
–
fugindo-nos
compromissos
contraído, liquidaram títulos da dívida pública do
Estado, exigindo a dispensa de juros e larga redução
do capital, como só acontece, nas relações privadas,
em casos de insolvabilidade de devedor.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Esse método
sacrifica o crédito público. O Estado deve sempre
receber o maior apoio e, por sua vez, zelar pelo
interesse público.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – E' a
demonstração do zelo do Governador do meu Estado
ao encarar a situação.
O SR. FERNANDES TAVARES: – Encarou-a
como verdadeiro patriota.
O
SR.
RIBEIRO
GONÇALVES:
–
Essa
cautela
vejo
com
satisfação
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– merece o apoio e o aplauso do nosso conceituado
financista.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Absolutamente.
O aparte teve a provocação da justa apreciação do
meu nobre colega.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES (lendo): – "c)
Agravação tributária – A medida é, igualmente
condenável.
Compreensível
quando
os
negócios
se
multiplicam
rendosos
a
as
fontes de riqueza torram abundantes; atua
com
verdadeiro
entorpecente
quando
a
atividades diminuem, fugindo ao risco das
transações duvidosas e dos empreendimentos
incertos".
Chamo agora a atenção do Senado para o
espírito publico do Governador:
"Por outro lado, onerar ainda mais o
contribuinte, aumentando-lhe asi mposições
fiscais aq ue está sujeito nada de útil; retirar-lhe
dop róprio suór, para manter, simplesmente,
a máquina burocrática, será criar-lhe um
verdadeiro estado de revolta indignada contra
a própria organização do Estado. Não ha,
portanto, como justificar uma decisão dessa
natureza".
O SR. ANDRADE RAMOS: – Muito bem.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES (lendo): – "c)
Criação de novas fontes de receita – Tendo em vista
o efeito imediato que se quer obter, não parece
possível encontrar outras que não derivem de um
desdobramento de encargos de ordem fiscal. E terse-á incorrido nas desvantagens evidenciadas no
item antecedente"..
Depois dessas justas observações, conclui o
Governador a Mensagem á Assembléia Legislativa:
Assim, não atino na solução menos danosa a
a preconizar. Tranquiliza-me, porém, a convicção de
não, haver concorrido sequer para êste lastimável
estado de coisas. Não acresci, até hoje, o
funcionalismo de um único servidor. Também não
determinei qualquer gasto que se não comportasse
nas rubricas do Orçamento.
Os
ilustres
representantes
Assembléia
Legislativa,
ontem

Constituintes
estaduais,
assumiram
porém
a
responsabilidade que lhes deram aos atos, de quanto
fizeram, nesse sentido, muitos dos Interventores que me
precederam no Gôverno. Mais do que isso, concorreriam
diretamente, para o aumento das despesas,
determinando na Constituição que votaram, a majoração
de vencimentos e a concessão de favores outros, em
dinheiro, a instituições.
Se o fizeram, conscientes das condições
deficitárias que nos perturbam a vida financeira, terão
tornado a natural precaução de reservar recursos a
cobrir tais despesas, porquanto, de outra forma, estaria
violando o que a Constituição dispõe, imperativamente,
no "Art. 175. Não se criará ao Tesouro do Estado nem
ao do Município nenhum encargo sem atribuições de
recursos suficientes para o seu.custeio”.
E', pois, isso, que espero. E' nisso que confio.
A proibição existe, como se vê, mas nunca se
impôs, na Assembléia, aos desmandos e á criação de
despesas.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Incontestavelmente,
é um grande e impressionante diploma.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Foi nisso que
confiou, o digno Governador.
Mas esperou em vão e confiou inutilmente porque
a maioria da Assembléia continua a criar despesas, sem
dar atenção ao dispositivo que votou, impondo-Ihe a
obrigação de dar fundos para suprí-las.
O SR. FERNANDES TAVORA: – Infelizmente,
as Assembléias do Piauí a do Ceara estão
procedendo de tal forma que parecem estar
empenhadas em levar os respectivos Tesouros a um
estado de miserabilidade tal, que importa em imediata
intervenção federal. Parece que é o que querem. Se isto
é patriotismo, não compreendo. Quem quiser que
classifique.
O SR. JOAQUIM PERES: – Quem quiser que
julgue.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – E
desvairamento, é loucura, é cegueira, é paixão que se
não qualifica.
Enquanto
o
Executivo
estadual
se
tomava
das
maiores
preocupações
com
as
finanças
e
encarava
com
cautelas
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especiais as soluções tendentes a equilibra-las,
receiando não agravar as atividades geradoras de
riquezas sob a angústia de excepcional depressão, a
maioria legislativa, insensível a tudo Isso, prossegue
na concessão de favores pessoais de todo jeito,
avolumando os gastos sem, entretanto, oferecer
recursos para tanto.
O processo que adota, para salvar as
aparências, é o mais primário possível, consistente
em majorar a previsão da receita, admitindo-a em
nível jamais atingido nos tempos bons, em que o
preço dos gêneros exportáveis alcança nível
excepcional.
Quatro dias antes de expirar o prazo
constitucional para a votação do orçamento, o
presidente da Assembléia, também vice-governador,
porque as galerias se tivessem manifestado, em
aplauso ou assuada, ao correr dos trabalhos, valeuse da circunstância para, em ato intempestivo,
injustificável e arbitrário, mandar fechar a
Assembléia. Era o pretexto de que se aproveitava
para propalar aos quatro ventos a falta de
segurança. O caso foi, desta tribuna, a seu tempo
apreciado. O Governo Federal enviou, no momento,
um observador a Teresina.
Lá não encontrou dificuldades em solucionar a
questão. Todas as facilidades lhe ofereceu o
Governador Rocha Furtado. Pôde esclarecer,
também, ao vice-governador atrabilário e prepotente,
que a ordem, no recinto da Assembléia, não
dependia nem poderia depender do Executivo, mas
do próprio Legislativo, isto é, da Comissão Diretora
da Casa. Para bom entendedor tanto queria significar
que, pela ocorrência, o presidente da Assembléia,
não deveria ter razões de queixas nem reclamar
providências se não de sua própria autoridade...
Desfeito o equívoco, se assim pode ser
considerada a temosia do vice-governador, voltou a
Assembléia as atividades. Melhor seria que
houvesse dado, então, por findo as seus trabalhos.
Mas, assim, desgraçadamente, não aconteceu.
Resolveu prosseguir na votação do orçamento,
concluiu-a em meados de dezembro, em sessão
extraordinária, contra disposições expressa da
Constituição que traça no artigo nº 46:
"Se
até
primeiro
de
setembro
o
Governador
do
Estado
não
ti-

ver._enviado á Assembléia as propostas de orçamento
e a lei para a fixação da Policia Militar a Assembléia
tomara como proposto o orçamento e a lei do ano
anterior.
O, orçamento e a lei de fixação da Policia Militar
serão prorrogados para o exercício seguinte no caso
em que a Assembléia não legisle a respeito ate 21 de
outubro".
A Assembléia continuou a votar o orçamento
apesar de tudo.
Mas, os mandamentos constitucionais não
existem senão quando aproveitam os desígnios
indecorosos da maioria da Assembléia.
O orçamento, imposto ilegalmente ao Executivo,
resultou de lastimável mistificação.
A Assembléia desprezou a proposta que lhe foi
feita e, sem tomar providência de qualquer natureza
para cobrir o "deficit" que se avolumava com os favores
votados ao curso da elaboração constitucional,
resolveu adotar um substitutivo, da Comissão de
Finanças, no qual se sente perfeitamente, o passo de
mágica para equilibrar as colunas de receita com as de
despesa.
Na parte relativa a despesa, a Assembléia, que
foi antes a Constituinte que impôs a volta de todos os
funcionários dispensados a atividade, foi a mesma que,
posteriormente, houve por bem dar para pagamento
das despesas com o funcionalismo apenas parte das
verbal necessárias a cobri-las durante o exercício. E',
enquanto isso, resolvia, no tocante a receita, tôdas as
rubricas além das arrecadações feitas, alem dos limites
previstos a evolução de rendas, numa fase de
estagnação econômica.
O SR. FERNANDES TAVORA:– Muito pior do
que isso numa faze em que todos os, gêneros de
exportação, que formam a base do orçamento dos
Estados nordestinos, caíram terrivelmente numa
ocasião dessas a que se elabora um orçamento
fantástico.
O
SR.
RIBEIRO
GONÇALVES:
– V. Ex.ª diz muito bem a expressão
é esta um orçamento fantástico!...
Os
impostos
ad
valorem
foram
estimados contraditoriamente em nível mais
elevado, com os preços em baixa e sem aumento
de produção. As verbal, destinadas a obras públicas
foram reduzidas por completo. O Estado, neste
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momento, trata da montagem de uma nova
estação geradora encomendada a fornecedores da
Inglaterra e da Suécia. Precisa para isso
edificar a Casa de maquinas da construção da
tomada d’agua e de canais de descarga e linhas
adutoras.
Na proposta de orçamento havia sido
reservada uma verba, se n ã o me engano, de
quatro milhões de cruzeiros, que a insuficiente, alias,
para tudo que se tem em vista ou que se e obrigado
a realizar. Pois a Assembléia entendeu de reduzir
esta verba a quinhentos mil cruzeiros o que torna
absolutamente impraticável o empreendimento,
deixando Terezina sem água e ás escuras por falta
de meios para a realização de um serviço de
utilidade pública inadiável.
O SR. FERNANDES TAVORA: – O
Governador devia deixar a Assembléia funcionando
em Terezina, sem luz e mudar-se para Oeiras, ou
outra cidade do Piauí.
O SR. SALGADO FILHO: – O nobre
orador me permite uma pergunta? (Assentimento do
orador) O panorama político, que V. Ex.ª está
descrevendo com cores tão vivas, foi anterior
ao acôrdo? Evidentemente o acôrdo entre os
partidos devia ter solucionado todos esses
problemas.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Nos ainda
estamos, no meu Estado, a espera da solução o
panorama político que V. Ex.ª me pergunta se é
anterior ou posterior ao acôrdo – pergunta que faz
não sem malicia...
O SR. SALGADO FILHO: – Sem malicia a
alguma; apenas como um esclarecimento.
O SR. RIBEIRO GONCALVES: –O panorama
político a anterior ao acôrdo e se prolongou, com as
mesmas côres, até os dias atuais. Outro aspecto
interessante da elaborado orçamentária do Estado
nenhuma emenda de origem governamental,
apresentada ao substitutivo pela minoria da
Assembléia, foi aceita, Todas as emendas oferecidas
pela malaria qualquer que fosse o seu propósito,
foram incorporadas a lei de meios. Mais a
calamidade não se restringiu a esta lei votada
fora de tempo e sem elaborar a situação do
momento. Ao mesmo gesso que a Assembléia se
dedicava aos trabalhos orçamentários, cofiam,
paralelamente, outros projetos aumetnando as
despesas estaduais. A cornucópia das graças conti-

nuou a derramar-se .abundantemente. As leis de
favores.pessoais , de concessões, de.subvenções de
aumento de vencimentos, de promoções, de
elevação de padrões de cargos públicos, de
reformas de repartições.feitas com tratamento
especial a determinados funcionários, acumulavamse dia a dia, onerando cada vez mais as minguadas
rendas do Estado.
Nos últimos dias do ano foram votadas trinta e
quatro leis aumentando as despesas e, vetadas
todas elas por uma manifestação de louvável zêIo do
Governador do Estado. Foram, porém todos os vetos
derrubados...
O SR. JOAQUIN PIRES: – Por um voto.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – ... pela
maioria da Assembléia, isto é, metade mais um dos
membros que a compõem.
Por fim, o Governador já não insistia mais em
vetar não tomava conhecimento das leis, criando
novos encargos ao Tesouro e elas foram, assim,
facitamente, promulgadas. O déficit orçamentário,
que na proposta governamental, foi previsto,
inicialmente, no total de quatorze milhões e
quatrocentos mil cruzeiros, veto a elevar-se
realmente a vinte milhões de cruzeiros num
orçamento cujas rendas não atingirão, talvez,
quarenta e cinco milhões de cruzeiros!
O
SR.
ARTHUR
SANTOS:
–
E’
impressionante.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Tenho
presente o quadro comparativo das rendas de janeiro
a novembro dos anos de 1946 e 1947 que indica
com absoluta clareza, a fase de depressão
econômica ou que se encontra o Piauí.
As rendas, que ascenderam em dez meses no
exercício de 1946, a trinta e um milhões e cento e
oitenta e cruzeiros apenas, atingiram, nos como
meses correspondentes de 1947, a trinta e um
milhão e cento e oitenta e dois mil cruzeiros.
Desejo expôr nesta parte, ao Senado, o
crescimento das despesas com o pessoal e para isso
me socorro da mensagem do Governador
encaminhando a proposta do orçamento para 1948:
"Releva notar que para um orçamento em que
a receita fôra prevista de Cr$ 45.000.000.00 só os
gastos com pessoal mas exclusivamente com o
pagamento direto ao funcionalismo, sem contemplar
o pessoal de obras, etc. – ascendem a Cr$
33.000.000,00".

– 409 –
O SR. ARTHUR SANTOS: – O Piauí.é
ingovernável; ache-se em estado de insolvência.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – E'
exatamente o que eles queriam.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – "Para 1948,
essas despesas já se elevariam a Cr$ 36.000.000,00”.
Em 1946, tais dispêndios, para a arrecadação
total de Cr$ 52.595.669,70 se limitaram-se
a
Cr$
24.192.696,10, significando quê, para uma queda
presumível da receita de Cr$ 7.595.669,70 se terá de
contar, contraditoriamente, com um acréscimo
irredutível de despesa com pessoal da ordem de Cr$
8.807.303,90, em 1947, e de Cr$ 12.004.025, em
1948..."
O SR. MATHIAS OLYMPIA: – Basta ver que
os inspetores da renda, antes em número de
quatorze, passaram a trinta e seis, ganhando cada um
três mil cruzeiros.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – “...mas isto
levando em consideração sómente os aumentos de
vencimentos concedidos pela Constituição ao
funcionalismo".
O SR. ANDRADE RAMOS: – Sem encarar o
ponto de vista político mas sim o técnico, que V. Ex.a
está abordando seguidamente, veja V. Ex.a quão
interessante será para o Senado e para todo o Brasil,
considerarmos, brevemente possível, o projeto que,
sob minha responsabilidade pessoal, apresentei no
dia 30 de Janeiro, congelando com sentido universal,
todos os salários e fazendo a deflação de lucros de
percentagem e taxas de juros.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Mas isso não
atingiria os Estados.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – O remédio é
heróico mas, infelizmente, não adotarão no Estado e
mesmo já chegaria fora de tempo.
O SR. ANDRADE RAMOS: – atinge todo o
Brasil.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Como ia
dizendo, Sr. Presidente, o aumento de despesa com
pessoal a que acabo de referir-me, diz respeito tão só
ás majorações de vencimentos concedidos pela
Constituição e incorporadas a proposta orçamentária
do governo do Estado.
Em realidade, o orçamento votado pela
Assembléia em substituição...
O
SR.
PRESIDENTE
(fazendo
soar os tímpanos): – Lembro ao nobre

orador que a hora do expediente está finda.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Vou
concluir, Sr. Presidente.
Em realidade, no orçamento, as despesas com
o funcionalismo hão de elevar-se, no exercício de
1948, a muito mais de quarenta milhões de
cruzeiros. O deficit, portanto, em virtude dessas
despesas com o aumento de vencimentos do
pessoal há de elevar-se de Cr$ 14.400.000,00, como
estava na proposta do Governador do Estado para
vinte milhões de cruzeiros.
Como se vê Sr. Presidente, o que a
Assembléia Legislativa do meu Estado está a fazer é
uma verdadeira política de terra arrazada. O que
deseja a absorver e distribuir inultimente tôda a
arrecadação
do
Estado
dificultando-lhe
a
administração e evitando que o Governador,
cumprindo as obrigações assumidas co ma
coletividade realize qualquer empreendimento em
beneficio público.
O que deseja a Assembléia a reduzir o Estado
a condição de território, contanto que desapele do
poder o atual Governador, satisfazendo, assim, os
seus rancores os seus ressentimentos e os seus
ódios.
Cumpro a deliberação de V. Ex.a Sr.
Presidente,
e
encerro,
aqui,
minhas
considerações, pedindo, entretanto, que me
conserve a inscrição para continuar a exposição
apagada
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Não apoiado.
Brilhante a muito oportuna.
O SR. JOAQUIM PIRES: – Brilhantíssima.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – ... mas
verdadeira, que iniciei e me sinto no dever de
concluir, a fim de que o Senado e a Nação
conheçam como procede, no meu Estado o
Legislativo e como age o Executivo, em defesa dos
interêsses do Piauí.(Muito bem; muito bem. Palmas.
O orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.a será inscrito
para falar em explicação pessoal, após a Ordem do
Dia.
O SR. ALFREDO- NEVES (pela ordem): – Sr.
Presidente, solicito a V. Ex.a consulte o Senado
sôbre se dispensa as formalidades regimentais
para. que a Proposição nº 24, de 1948. figure na
Ordem do Dia da próxima sessão. Devo informar V.
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Exa que os pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças foram lidos
no expediente, sendo ambos favoráveis á
Proposição.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador
Alfredo Neves requer dispensa da publicação dos
pareceres sôbre a Proposição n° 24, de 1948, bem
como do interstício regimental, a fim de ser a
matéria incluída na Ordem do Dia da próxima
sessão.
Os Srs. Senadores que aprovam seu
requerimento, queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
Aprovado.
O SR. ARTHUR SANTOS (pela ordem): – Sr.
Presidente, idêntico requerimento desejo fazer com
refe- cujos pareceres foram também lidos rência à
Proposição n° 92, de 1947, há poucos momentos no
expediente.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr Senador Arthur
Santos acaba de requerer dispensa de publicação
dos pareceres a do interstício regimental, para que a
Proposição n° 92, de 1947, seja incluída na Ordem
do Dia da próxima sessão.
Os Senhores que aprovam êsse requerimento,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. ARTHUR SANTOS (pela ordem): –
Sr. Presidente, tendo sido lido no expediente o
Parecer dando redação final a Proposição n° 304,
de 1947, requeiro a V. Ex. a consulte o Senado
sôbre
se
dispensa
a
sua
publicação
para que seja discutido e votado ainda na sessão
de hoje.
O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. Senadores
que concordam com a dispensa de impressão do
Parecer n° 170 dando redação final á Proposição
n° 304, de 1947, para que seja imediatamente
discutido e votado, queiram conservar-se
sentados. (Pausa).
Foi concedida.
Em discussão o Parecer n° 170, de 1948, cuja
leitura foi feita no expediente. (Pausa).
Não havendo quem pega a palavra, encerro a
discussão.
Os Senhores que aprovam o Parecer n° 170,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Aprovado.
O
PRESIDENTE:
–
Foi
lido,
ontem,
no
expediente,
o
Parecer
n°

162, oferecendo a redação final do Projeto de
Resolução n° 7, de 1947, que reforma o Regimento
Interno do Senado. Publicado hoje no Diário do
Congresso, deve ser votado nesta seção, de acordo
com o que preceitua o art. 151 do Regimento em vigor.
E' Iido e sem debate aprovado o seguinte
PARECER
N° 162 – 1948
Da Comissão Especial de Revisão do
Regimento Interno.
Relator – Sr. Attillio Vivacqua.
Redação final do Prof d o de Resolução n°
7, de 1947.
REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DO
SENADO FEDERAL
O Senado Federal decreta:
Art. 1 ° . O Senado Federal tem sua sede na
Capital da República e, enquanto não dispuser em
contrário, reunir-se-á no Palácio Monroe.
Parágrafo único. Em casos de guerra, de
comoção intestina, de calamidade pública, ou de
ocorrência que impossibilite o seu funcionamento no
Palácio Monroe, por determinação da Mesa ou da
Comissão Diretora, a requerimento da maioria dos
Senadores, o Senado Federal poderá reunir-se,
eventualmente, em qualquer outro local.
Art. 2°. Cinco dias antes da data fixada para a
abertura do Congresso Nacional, deverão os
senadores comparecer ao edifício do Senado, as
quatorze e meia horas. Para as reuniões preparatórias,
que se realizarão com a presença de pelo menos, onze
senadores e sob a direção da Mesa eleita para a
sessão legislativa anterior, excluídos os membros que
tiverem perdido ou terminado o mandato.
§ 2°. O Senador impossibilitado de
comparecer as reuniões preparatórias comunicará
êsse fato ao 1° Secretario, declarando quando
poderá fazê-lo
§ 2°. Na falta dos membros da Mesa da sessão
anterior, assumira a presidência o Senador mais idoso,
ocupando os cargos de secretários as quatro mais
moços. Faltando os secretários, o provimento se fará na
ordem crescente das idades, a começar do mais moço.
Art.
3°.
Verificada
a
presença,
na Capital Federal, de senadores em nú-
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mero correspondente ao "quorum" exigido no art. 81, § 1°,
o Senado comunicalo-á à Câmara dos Deputados e ao
Presidente da República. A mesma comunicação será feita
no caso de não se verificar_êsse "quorum" até a véspera
do dia findo para abertura do Congresso Nacional.
Art. 4° Satisfeito o disposto rio artigo anterior, o
Vice-Presidente do Senado, ou o seu substituto legal,
dará por encerradas as reuniões preparatórias e
convidará os senadores para a sessão solene de
instalação do Congresso Nacional.
Art. 5° Além da instalação solene a 15 de março
de cada ano, haverá sessão conjunta do Senado e da
Câmera dos Deputados para:
I
–
inaugurar
as
sessões
legislativas
extraordinárias na forma da Constituição Federal;
II – elaborar ou reformar o Regimento Comum
(Const. Fed., artigo 41, II);
III – receber o compromisso do Presidente e do
Vice-Presidente da República (Const. Fed.art. 41, II);
IV – deliberar sôbre o veto (Const. Fed., artigo 41,
IV);
V – eleger o Presidente e o Vice-Presidente da
República, no caso previsto no § 2° do art. 79 da
Constituição Federal;
VI – deliberar sôbre decreto de estado de sítio
expedido pelo Presidente da República (Const. Fed.,
arts. 208, parágrafo único, e 211);
Art. 6.° Sempre que um têrço dos membros do
Senado resolver convocar extraordinariamente o Congresso
Nacional, na conformidade do art. 39, parágrafo único, da
Const. Fed, a Resolução será promulgada dentro de 48
horas pelo Presidente e imediata-mente publicada e
comunicada ao Presidente da Câmara dos Deputados para
as providências necessárias à instalação da sessão
legislativa, nos têrmos do Regimento Comum.

§ 2° O Presidente convidará quaisquer senadores
para substituírem os secretários, na ausência dos
suplentes.
§ 3° Os secretários e os suplentes substituir-seão conforme a numeração ordinal e, nesta mesma
ordem, substituirão o Presidente, na falta do VicePresidente.
§ 4° Não estando presentes o Presidente e os
seus substitutos legais, assumirá a presidência o
Senador mais idoso.
Art. 8º Ao Presidente em exercício compete:
a) abrir a sessão, presidi-Ia e suspendê-la,
cumprindo ou fazendo cumprir a Constituição, as Ieis
êstes Regimento;
b) convocar as sessões extraordinárias ou
secretas durante as sessões legislativas;
c) assinar as atas respectivas, uma vez
aprovadas;
d) determinar o destino do expediente lido,
quando em cumprimento de resolução do Senado e
distribuir as a matérias às comissões;
e) decidir as questões de ordem levantadas por
qualquer Senador;
f) orientar as discussões e fixar os pontos sôbre
que devem versar, podendo, quando conveniente,
dividir as proposições;
g) – dar posse aos senadores;
h) – propôr a prorrogação da sessão;
i) – designar a ordem do dia para a sessão
seguinte;
j) – nomear as comissões especiais mencionadas
no § 2° do artigo 42, bem como os substitutos dos
membros das comissões;
k) – convocar sessões extraordinárias ou
secretas;
l) – promulgar as leis sôbre a matéria a que se
TÍTULO II
refere o artigo 66 da Constituição Federal, bem como as
resoluções do Senado.
Da Mesa
m) – assinar os projetos e emendas remetidos à
Câmara dos Deputados, bem como os projetos
CAPÍTULO I
enviados à sanção do Presidente da República;
n) – convocar, nos casos previstos na
Composição E Atribuições
Constituição Federal e neste Regimento, o suplente de
Senador, por telegrama e publicação do Diário do
Art. 7° A Mesa se compõe de um Presidente, que Congresso Nacional;
é o Vice-Presidente da República, de um VicePresidente e de quatro secretários.
o) – comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral,
§ 1° Para suprir a ausência dos secretários, para os fins do parágrafo único do artigo
haverá dois suplentes.
52 da Constituição Federal, a vaga de Senador

– 412 –
quando não haja o respectivo suplente;
p) promover a publicação dos debates e de todos
os trabalhos e atos do Senado, impedindo a de
expressões vedadas por este Regimento. inclusive
quando constantes de documentos lidos pelo orador;
q) – assinar a correspondência do Senado com o
Presidente da República, com os Ministros do Supremo
Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e com
as autoridades estrangeiras de equivalente categoria.
q) nomear e demitir livremente seu oficial de
Gabinete e designar dentre os funcionários do Senado,
os auxiliares do mesmo Gabinete.
r) – nomear e demitir livremente seu oficial de
Gabinete e designar dentre os funcionários do Senado,
os auxiliares do mesmo Gabinete.
Art. 9° Ao Vice-Presidente compete, além do
disposto no art. 213, parágrafo único, da constituição
Federal:
a) – substituir o Presidente nas suas faltas ou
impedimentos;
b) – exercer as atribuições estabelecidas nos
artigos 70, parágrafo 3º e 4° e 208, parágrafo único, da
Constituição Federal, quando não as tenha exercido o
Presidente dentro de 48 horas;
c – presidir as reuniões da Co-missão Diretora,
podendo discutir a votar;
d) – ordenar as despesas de administração do
Senado, em geral, nós limites das autorizações da
Comissão Diretora ou do próprio Senado;
e) – assinar a correspondência dirigida ao
Presidente da Câmara dos Deputados;
f) – nomear e demitir livremente seu oficial de
Gabinete e designar, dentre os funcionários do Senado,
os auxiliares do mesmo Gabinete.
§ 1° Quando no exercício da presidência do
Senado, em plenário, o Vice Presidente terá apenas
voto de qualidade.
§ 2° Sempre que, como Senador, quiser o VicePresidente com exercício na residência oferecer
qualquer proposição, bem como discutir e votar, deixará
a direção dos trabalhos enquanto se tratar do assunto
em que intervier.
Art. 10. Ao 1° Secretário incumbe:
a) ler ao Senado na íntegra, tôda a
correspondência da Câmara dos Deputados, do
Presidente da República, dos tribunais e juizes e dos
senadores
e,
em
sumário,
as
'conclusões
dos pareceres das comissões e quaisquer ou-

tros papéis que devam constar do expediente da
sessão;
b) ler, quando os respectivos autores não o
tiverem feito as – proposições apresentadas pelos
senadores;
c) despachar a matéria do expediente que Ihe fôr
distribuída pelo Presidente;
d) fazer e assinar a correspondência, salvo nas
hipóteses dos arts.8º letra q, e 9°, letra e);
e) receber e abrira correspondência dirigida ao
Senado, podendo autorizar o Diretor da Secretaria a
fazê-lo;
f) assinar, depois do Presidente as atas das
sessões, os projetos emendas remetidas à Câmara dos
Deputados e os projetos enviados à sanção do
Presidente da República;
g) providenciar para que sejam guardadas em
boa ordem as proposições para apresentá-las
oportunamente;
h) providenciar no sentido de serem entregues
aos senadores; à medida que forem chegando, os
avisos impressos relativos às matérias a serem
discutidas e votadas, por forma que essa distribuição se
faça, o mais tardar, na véspera da sessão de cuja
ordem do dia constem as mesmas matérias;
i) anotar as discussões e votações do Senado
nos papeis sujeitos à sua guarda autenticando-os com a
sua assinatura bem como anotar as proposições verbais
que sejam formuladas;
j) encaminhar, sem demora, os papeis
distribuídos às comissões;
k) apor ementas nas proposições recebidas da
Câmara dos Deputados, quando não as tiverem;
l) superintender os trabalhos da Secretaria e
fiscalizar-Ihe as despesas.
Art. 11. Ao 2° Secretário compete:
a) fiscalizar a redação das atas e preceder-lhes à
leitura em sessão, assinando-as depois do 19
Secretário;
b) exercer a atribuição de que trata a letra í do art.
10;
c) lavrar as atas das sessões secretas:
d) assinar, depois do 19 Secretário. os projetos e
emendas remetidos à Câmara dos Deputados e os
projetos enviados à sanção do Presidente. da República.
Art. 12. Ao 3° e 4° Secretários compete:
a)
fazer
a
chamada
dos
senadores,
nos
casos
determinados
neste
Regimento;
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b) contar os votos em tôdas as votações;
§ 4º Em qualquer dos casos acima previstos, só
c) auxiliar o Presidente na apuração das será considerado eleito o candidato filiado a partido que
eleições, anotando os nomes dos votados e tenha alcançado um quinto do total dos sufrágios.
organizando as listas respectivas para serem lidas
§ 5° Se nenhum dos partidos minoritário alcançar,
imediatamente.
era qualquer dos escrutínios, um dos quocientes
previstos nos parágrafos anteriores, proceder-se-á a
CAPITULO II
votação especial para o cargo ou cargos, considerandose eleito o mais votado e, no caso de empate, aquele
DA ELEIÇÃO DA MESA
que pertencer ao partido diverso do eleito para o cargo
imediatamente superior na Mesa.
O Vice-Presidente e os secretários serão eleitos
§ 6° No caso dos partidos minoritários terem igual
no inicio de cada ano legislativo e servirão até a eleição número de representantes por meio de sorteio.
do ano seguinte podendo ser reeleitos.
Art. 16 Os suplentes serão eleitos num só
Art. 14. A eleição do Vice-Presidente far-se-á por escrutínio, considerando-se eleito 1º o mais votado e 2°
escrutínio secreto e. maioria de votos dos senadores o mais votado de partido diferente.
presentes.
Parágrafo único. Se nenhum dos votados obtiver
TITULO II
maioria absoluta de votos, proceder-se-á a novo
Dos Senadores
escrutínio entre os dois mais votados. Se houver mais
de dois com igual número dê votos concorrerão ao
CAPITULO I
segundo escrutínio os dois mais idosos; e se ainda se
der empate, considerar-se-á eleito o mais idoso.
DA POSSE E DO EXERCÍCIO DO MANDATO
Art. 15. A eleição dos secretários se processará
em dois escrutínios sucessivos, uma para 1° e 2° e
Art. 17. A posse do Senador é ato público que se
outro para o 3° e 4°, de forma a assegurar a realizará o Senado, durante a sessão legislativa ordinária ou
representação proporcional dos par-tidos tidos (Const. extraordinária, inclusive nas reuniões preparatórias,
Fed., art. 40, parágrafo único).
devendo precedê-la entrega do diploma respectivo à Mesa.
§ 1º Em cada um desses escrutínios, cada
§ 1° - A apresentação do diploma tanto poderá
Senador votará num só nome, considerando-se eleitos ser feita pelo diplomado, pessoalmente ou por oficio ao
respectivamente 1° e 3° secretários os" mais votados, e 12 Secretário, – como por intermédio do seu partido ou
29 e 4º os mais Votados dentre os dê partido diverso de qualquer Senador.
daquele desde que esse partido tenha obtido, pela
§ 2° Presente o diplomado, o Presidente
soma dos votos dadas aos seus representantes, um designará três senadores para recebê-lo e introduzi-lo
quinto do total dos sufrágios.
na sala das sessões, onde ele prestará o seguinte
§ 2º No 2° escrutínio, cada Senador votará em compromisso: o "Prometo guardar a Constituição
um só nome, conciderando-se eleito 3° Secretário o Federal e as - Leis do País, desempenhar fiel e
nome que alcançar maior número de votos e 4° sedimente o mandato de Senador que o poro me
Secretário o que se seguir em votação nas mesmas conferiu e sustentara Unido, a integridade e a
condições do parágrafo anterior.
independência do Brasil".
§ 3º Quando, no primeiro e no segundo
§ 3° Quando forem diversos a prestar o
escrutínios, os votados em segundo lugar alcançarem compromisso, somente e primeiro pronunciará a fórmula
igual número de votos, serão considerados constante do 4 dizendo os demais, um por um: "Assim"
eleitos
2°
e
4°
secretários
aqueles
que o prometo".
pertencerem ao partido de maior representação no
§ 4.° Durante o compromisso todos os presentes
Senado. Sé o empate se der no primeiro se manterão de pé.
e também no segundo escrutínio, o deste se decidirá
Art. 18. Se o Senador eleito e diplomado não
considerando eleito o nome do partido que não- foi prestar compromisso dentro de 1.80 dias, a contar da
contemplado no, primeiro.
data da inauguração da sessão legislativa;
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entende-se haver renunciado ao mandato, salvo
motivos justificados, juízo do Senado.
Art. 19. O suplente convocado para substituição
de Senador ou para preenchimento de vaga, terá o
prazo de 30 dias para tomar posse, podendo esse prazo
ser prorrogado por igual tempo, pelo Senado, a
requerimento escrito do interessado.
§ 1º O suplente, uma vez convocado, deverá
prestar o compromisso na forma do art. 17 e seus
Parágrafos.
§ 2º O compromisso só será prestado por ocasião
da 1ª convocação Nas seguintes o Presidente
comunicará à Casa a presença do suplente para
assumir o exercício do mandato, e o convidará a tomar
lugar no recinto, introduzido nos têrmos do § 2 º do art.
17.
Art. 20. O Senador deve apresentar-se no edifício
do Senado à hora regimental, para tomar parte nas
respectivas sessões, considerando-se ausente aquele
cujo nome não constai da lista de presença.
Art. 21. Cabe ao Senador, uma vez empossado:
a) tomar parte nas sessões, oferecer projetos,
indicações e emendas requerer, discutir, votar e ser votado;
b) solicitar, por Intermédio da Mesa ou dos
presidentes das comissões a que pertença, Informações
das autoridades sôbre fatos relativos ao serviço público
ou que sejam úteis à elaboração legislativa;
c) fazer parte das comissões, na forma do
Regimento;
d) falar quando julgar necessário, pedindo
prèviamente a palavra ao Presidente e apartear os
discursos
mediante
permissão
dos
oradores,
observadas as disposições regimentais;
e) examinar a todo o tempo quaisquer documentos
existentes no Arquivo, não podendo retirá-los;
f) requisitar da autoridade competente, por
intermédio da Mesa ou diretamente, providências para
garantia das suas imunidades;
g) freqüentar a Biblioteca e utilizar os seus livros
e documentos, não podendo, entretanto, retirá-los;
h) freqüentar o edifício do Senado e as
respectivas dependências, só ou acompanhado de
pessoas de sua confiança, não podendo estas,
entretanto, ter Ingresso no recinto durante as sessões;
i)
utilizar-se
dos
diversos
serviços
do
Senado,
desde
que
para
fins
re-

lacionados com o exercido de suas. funções;
f) receber diariamente, em sua residência, o
Diário do Congresso Nacional e o Diário Oficial.
§ 1º O Senador só terá direito ao subsidio e à
ajuda de custo de que trata o art. 47 da Const. Federal
depois de empossado e de haver comparecido às
sessões.
§ 2º O Senador substituído pelo suplente
perceberá a parte fixa da subsidio e continuará com os
direitos. constantes das letras e, f, g, i, e ilegivel dêste
artigo, perdendo os enumerados nas demais letras.
§ 3º – Sem prejuízo do que caiba ao Senador
substituído o suplente convocado percebera o subsidio
além da ajuda de custo, que será paga uma só vez no
ano, embora a sua convocação se - repita dentro da
mesma sessão legislativa.
Art. 22. E' lícito a qualquer Senador fazer retirar
mediante recibo, documento do Arquivo ou livro da
Biblioteca, para dêles utilizar-se em reunião das
comissões ou no plenário.
Art. 23. Qualquer Senador tem o direito de
reclamar a observância dêste Regimento, cumprindo ao
Presidente atender a reclamação independente de
debate, salvo se houver dúvida quanto à aplicabilidade
do dispositivo invocado.
Art. 24. Não é permitido ao senador, nos seus
discursos, apartes, pareceres, votos em separado,
declarações de voto ou qualquer outra forma de
manifestação do seu pensamento, usar de expressões
insultuosas para com outro Senador ou Deputado, ou
para com qualquer das Câmaras do Congresso
Nacional ou membros dos poderes públicos.
§ 1º A interrupção do orador por meio de apartes
só será permitida quando fôr breve e cortez,
precedendo licença do orador.
a) não serão permitidos apartes às palavras do
Presidente; paralelos nos discursos, por ocasião do
encaminhamento de votação e nas questões de
ordem.
§ 2º A Mesa providenciará a fim de que as
expressões a que se refere êste artigo não sejam
publicadas no Diário do Congresso Nacional e nos
Anais.
Art. 25. No caso de infração deste
Regimento
no
decurso
dos
debates,
o
Presidente
advertirá
o
Senador,
usan-
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do da fórmula: "Atenção" Se esta advertência não
bastar, o Presidente dirá: "Senhor Senador F...
Atenção!" Não bastando a advertência nominal, o
Presidente lhe retirará a palavra; e se o orador insistir
em, desatender às advertências assim feitas. o
Presidente, mediante consulta ao Senado e aprovação
da maioria dos presentes, independente de número
para deliberação, convida-lo-á a retirar-se do recinto, o
que o Senador deverá fazer imediatamente. A
desobediência a essa determinação constitui ,desacato
ao Senado, devendo o Presidente suspender a sessão
e fazer lavrar o respectivo auto, e enviá-lo à autoridade
judiciária competente, acompanhado da licença do
Senado para o respectivo processo criminal,
consignando o incidente em ata.
Art. 26. Falecendo algum Senador durante a
sessão legislativa, o Presidente comunicará o fato ao
Senado e consuta-lo-á se seus trabalhos devem ser
suspensos nêsse dia, deliberando o plenário com
qualquer número. Ocorrendo o falecimento na Capital
Federal, o Presidente nomeará uma Comissão de três
membros para acompanhar o. préstito fúnebre.
Parágrafo único. Se o falecimento ocorrer na
Capital Federal, fora do tempo das sessões, o
Presidente, logo que tenha conhecimento do fato,
nomeará, se possível, a Comissão a que se refere este
artigo. Em Qualquer circunstância, o fato constara da
ata da sessão em que o Senado tiver á noticia.
CAPIIULO II
DAS VAGAS E LICENÇAS
se-ão:

Art. 27. As vagas, no Senado Federal, verificar-

a) por falecimento; b) pela renúncia;
c) pela perda de mandato.
Art. 28. O Senador perde o mandato:
I – nos casos do art. 48 e seus parágrafos, da
Const. Fed.
II – em conseqüência da perda dos direitos
políticos (Const. Fed. artigo 135, § 2º).
Art. 29. A perda do mandato de Senador poderá
ser provocada mediante representação documentada de
qualquer Senador, de partido político e do Procurador
Geral da República.

§ 1º Entregue à Mesa a representação a que se
refere êste artigo, será a mesma enviada à Comissão
de Constituição e Justiça, para opinar se preenche os
requisitos legais.
§ 2º O parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, depois de publicado e distribuído com
antecedência de 48 horas, pelo menos, será, submetido
a uma única discussão.
§ 3º O Senado poderá mandar arquivar; desde
logo, a representação ou admiti-Ia pára melhor exame.
§ 4º Se o Senado admitir a representação,
elegerá, na forma do art. 61, uma Comissão de Inquérito
composta de nove membros.
Art. 30. Admitida pelo Senado a representação, a
Mesa a enviará à. Comissão de Inquérito, que remeterá
cópia do processo ao acusado, para responder por
escrito, dentro de 30 dias, que, a seu pedido, poderão
ser prorrogados pela Comissão, por igual período.
Art. 31. Findo o prazo estabelecido no artigo
anterior, voltará o processo, com a resposta ou sem ela,
a ser examinado pela Comissão de Inquérito, a qual,
depois de proceder às diligências que entender
necessárias de ofício ou requeridas, emitirá o seu
parecer concluindo por Projeto de Resolução sôbre a
procedência ou improcedência da representação.
Parágrafo único. Para falar sôbre o parecer, será
concedida vista ao acusado, pelo prazo de cinco dias.
Art. 32. O acusado poderá assistir pessoalmente,
ou por procurador, a todos os atos e diligências e
requerer o que julgar conveniente no interêsse de sua
defesa.
Art. 33. O Projeto de Resolução a que se refere o
artigo 31, depois de publicado e distribuído na forma do
§ 2° do artigo 29, será submetido ao Senado.
Art. 34. Suspende-se o exercício do mandato de
Senador;
I – por incapacidade civil absoluta, julgada por
sentença de interdição;
II – por condenação criminal, que impuser pena
de privação de liberdade e enquanto durarem seus
efeitos.
§ 1º Durante a suspensão do exercício do
mandato, terá o Senador direito à parte fixa
do subsidio e conservará as imunidades que
não
forem
atingidas
pelos
efeitos
da
sentença de interdição ou da condenação criminal,
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§ 2º Serão observadas, na decretação da
suspensão do exercício do mandato de Senador, e de
suspensão de imunidades (art. 213, da Const. Fed.) as
disposições dêste Capítulo no que forem aplicáveis.
Art. 35. A renúncia do mandato deve ser dirigida,
por escrito, à Mesa com firma reconhecida,
independente de aprovação do Senado, mas somente
se tornará efetiva depois de lida no expediente e
publicação no Diário do Congresso Nacional.
Art. 36. Salvos os casos de vaga por falecimento
ou renúncia, qualquer outro caso de extinção do
mandato de Senador dependerá, sempre, para os fins
de convocação do suplente ou de eleição, do
pronunciamento do Senado.
Art. 37. Sempre que tiver de ausentar-se por mais
de sessenta dias, ou para exercer as funções previstas
no artigo 51 da Constituição Federal, deverá o Senador
comunicá-lo ao Presidente, cumprindo-lhe solicitar
licença quando sua ausência fôr demais de seis meses,
ou no caso do artigo 49 da mesma Constituição.
Art. 33. A convocação de suplente para
substituição do Senador dar-se-á nos casos de vaga por
falecimento, renúncia, perda ou suspensão de mandato,
licença e afastamento para as investiduras referidas nos
artigos 49 e 51 da Constituição Federal, e ausência por
mais de noventa dias, prèviamente comunicada, nos
têrmos do artigo precedente.
TÍTULO IV
Das Comissões
CAPÍTULO I
ESPÉCIES E DISCSPLINAS
Art. 39. O Senado terá comissões permanentes e
especiais.
§ 1º As permanentes serão eleitas anualmente no
começo de cada sessão legislativa ordinária e servirão
até a instalação da sessão seguinte inclusive nas
extraordinárias.
§ 2º Salvo as hipóteses do artigo 53
da Constituição Federal e a do artigo 26 dêste
Regimento, as especiais serão criadas pelo
voto do plenário, a requerimento de qualquer
Senador ou Comissão, com a indicação da matéria
a tratar e do número dos respectivos membros,
dissolvendo-se automàticamente quando prenchi-

do o fim a que se destinarem, ou pelo término da
legislatura em que forem designadas.
§ 3º Finda a tarefa da Comissão externa, o seu
Presidente ou um de seus membros fará comunicação,
ao Senado, do desempenho de sua missão.
Art. 40. As Comissões permanentes, em número
de onze, são as seguintes:
1
2ªª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Diretora;
Finanças;
Constituição e Justiça;
Relações Exteriores;
Trabalho e Previdência Social;
Fôrças Armadas;
Agricultura,Indústria e Comércio;
Viação e Obras Públicas;
Educação e Cultura;
Saúde;
Redação de Leis.

Art. 41. A Comissão Diretora é constituída pelo
Vice-Presidente e pelos quatro secretários. A de
Finanças terá quinze membros; a de Constituição e
Justiça, onze; a de Relações Exteriores, de Trabalho e
Previdência Social e de Fôrças Armadas, sete; e as
demais cinco.
Parágrafo único. Oe membros da Comissão
Diretora não poderão fazer parte de outra Comissão
permanente ressalvada a hipótese do artigo 43.
Os demais senadores não serão eleitos para mais
de duas comissões permanentes se uma delas fôr
a de Finanças, a de Constituição e Justiça, a de
Trabalha e Previdência Social e a de Fôrças
Armadas, ou para mais de três, se se tratar das outras,
podendo entretanto, ser nomeados em substituição
temporária.
Art. 42. As Comissões especiais são internas,
externas e mistas.
§ 1º As internas, destinadas ao estudo de
determinado assunto sujeito à deliberação do Senado,
serão eleitas no dia seguinte ao da sua criação, salvo se
fôr o assunto considerado urgente.
§ 2º As externas, com a incumbência
de
representar
o
Senado
em
conferências,
congressos, solenidades e outros atos publicos,
constituir-se-ão pôr designação do Presidente,
não podendo exceder de cinco o número de seus
membros.
§ 3º As mistas, compostas de membros
das
duas
casas
do
Congresso
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Nacional, em número igual, serão eleitas no dia
imediato ao do assentimento do Senado a convite da
Câmara dos Deputados para a sua criação, ou no dia
imediato ao do recebimento da resposta afirmativa da
Câmara dos Deputados a convite do Senado com o
mesmo fim.
Art. 43. Quando se tratar de Comissão para
elaborar ou modificar o Regimento do Senado ou o
Regimento Comum do Congresso Nacional, será,
designado para integrá-la um dos membros da
Comissão Diretora que fôr por ela indicado.
Art. 44. Na Constituição das Comissões,
assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação
proporcional dos partidos nacionais que participem do
Senado.
§ 1º Para a observância do que dispõe êste
artigo, dos assentamentos de cada Senador deverá
constar a declaração, por êle feita, do respectivo partido
ou aliança de partidos.
§ 2º Nos casos de impedimento ou vaga de
qualquer dos membros das comissões, o respectivo
Presidente solicitará do Presidente do Senado a
designação de quem o substitua, devendo o substituto
estar filiado ao mesmo partido do substituído, salvo se
os demais representantes dêsse partido não puderem
ou não quiserem aceitar a designação. Nesta hipótese,
a nomeação será feita pelo Presidente do Senado,
Iivremente.
§ 3º Cessará a permanência do substituto na
Comissão, desde que o substituído compareça às
sessões do Senado.
Art. 45. Dentro de cinco dias a contar da escolha
dos seus membros, cada uma das comissões, exceto a
Diretora, as externas e as mistas reguladas pelo
Regimento Comum, deverá reunir-se numa das salas do
Senado, e, instalados os seus trabalhos, eleger dentre
os seus membros e em escrutínio secreto um
Presidente e um Vice-Presidente. Findo o prazo acima
estabelecido, sem que se venha feito essa eleição,
serão considerados Presidente e Vice-Presidente os
dois mais idosos.
Parágrafo único. – Quando não comparecerem o
Presidente e o Vice-Presidente de qualquer Comissão,
cabe ao mais idoso presidir os trabalhos.
Art. 46. Ao Presidente da Comissão compete:
a) ordenar e dirigir os seus trabalhos;

b) dar-lhe conhecimento de tôda a matéria
recebida;
c) designar relatores e distribuir-lhes a matéria,
sôbre que devam emitir pareceres;
d) resolver as questões de ordem;
e) ser o órgão da comunicação da Comissão com
a Mesa;
f) convocar as suas reuniões extraordinárias, de
oficio ou a requerimento de qualquer de seus membros;
g) promover a publicação das atas das reuniões
no Diário do Congresso Nacional;
h) requisitar, em virtude de deliberação da
Comissão, os serviços de funcionários técnicos para
estudo de determinado trabalho, sem prejuízo das
respectivas atividades nas repartições a que pertencem;
i) convidar para o mesmo fim e na forma da letra
anterior, técnicos ou especialistas particulares e
representantes de entidades ou associações científicas
ou de classe.
§ 2º Em caso de empate, ficará adiada a votação
para outra reunião, na qual, se novo empate houver, o
Presidente remeterá à Mesa os dois pareceres para
serem submetidos ao plenário.
Art. 47. As comissões se reunirão com a maioria
absoluta dos seus membros, em salas do edifício do
Senado nos dias estabelecidos ou mediante
convocação especial feita com antecedência de, pelo
menos, 24 horas, para, dia, hora e fim indicadas, salvo
os casos de urgência e do art. 132.
Art. 48. Os trabalhos das comissões começarão
pela leitura, discussão e aprovação da ata da reunião
anterior que, depois de aprovada, será assinada pelo
Presidente, seguindo-se a discussão de cada assunto.
Feito o relatório e lido o parecer emitido pelo relator,
qualquer membro poderá pedir vista, devendo devolver
o processo até a imediata reunião ordinária da
Comissão.
Parágrafo único. As deliberações serão tomadas
pela maioria dos presentes.
Art. 49. Os pareceres deverão ser apresentados
dentro de 15 dias, redigidos e fundamentados pelo
relator em nome da Comissão, e, após aprovação,
assinado por todos os membros ou pela maioria,
cumprindo ao Presidente fazê-lo em primeiro lugar.
§ 1º Quando o relator fôr voto vencido,
o
parecer
será
dado
pelo
mem-
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bro da maioria que o Presidente designar.
§ 2º Os membros que não concordarem com o
parecer, poderão assinar-se vencidos, com
restrições ou pelas conclusões, ou dar voto em
separado, contando-se como favoráveis ao parecer
os votos pelas conclusões e com restrições.
3º Os pareceres sôbre as escolhas referidas
no art. 63, I, da Const. Fed. e sôbre outras que por
lei dependerem da aprovação do Senado, constarão
exclusivamente:
a) de um relatório completo sôbre o escolhido,
com as informações obtidas pela Comissão, de
forma a possibilitar a verificação das condições
legais e qualidades essenciais ao cargo;
b) da conclusão sôbre os elementos
informativos, mencionando-se na ata apenas
o resultado da votação por escrutínio secreto, sem
que seja admitida qualquer declaração ou
justificação de voto, exceto com referência às
condições legais.
Art. 50. Uma vez assinados os pareceres,
serão enviados à Mesa, por intermédio do 1º
Secretário, juntamente com as emendas relatadas,
declarações de voto e votos em separado, quando
os houver.
§ 1º Serão consideradas emendas da
Comissão as que forem por ela adotadas por
proposta de qualquer dos seus membros.
§ 2º As emendas apresentados perante a
Comissão e não aceitas por ela serão encaminhadas
ao plenário com o respectivo parecer.
§ 3º Ao pé de cada uma das emendas de
plenário e das oferecidas perante as comissões, será
considerado, em súmula, o seu voto.
Art. 51. As comissões poderão, nos seus
pareceres, propor seja o assunto discutido
pelo Senado em sessão secreta, caso em
que o respectivo processo será entregue pelo
Presidente da Comissão ao do Senado, com o
devido sigilo, para seguir a matéria os trâmites
regimentais.
Parágrafo único. Na sessão secreta a que se
refere êste artigo, resolverá o plenário se deve ou
não ser dada publicidade à sua deliberação.
Art. 52. E' facultado às comissões dividir-se
em seções para maior facilidade do estudo das
matérias sujeitas ao seu conhecimento, mas os
pareceres serão sempre dados em nome delas.

Art. 53. Poderão as comissões propor ao
Senado a convocação dos ministros de Estado, para
lhes prestarem esclarecimentos sôbre os assuntos
em estudo, bem como a realização de diligências ou
pedido de informações a qualquer dos outros
poderes da União ou à Câmara dos Deputados,
sobrestando-se no decurso do prazo do artigo 49.
§ 1º Quando se tratar das escolhas a que se
refere o § 3º do artigo 49, ou de esclarecimentos
necessários para o estudo das matérias submetidas
à sua apreciação, poderão as diligências ou
realizadas ou obtidas diretamente pela Comissão,
independente de proposta ao Senado.
§ 2º O escolhido a que se refere o parágrafo
anterior deverá, a convite da Comissão, comparecer
perante esta para prestar informações que forem
julgadas necessárias.
Art. 54. Quando as comissões se ocuparem de
assuntos de interêsse particular ou procederem a
inquéritos, tomarem depoimentos e informações, ou
praticarem outras diligências semelhantes, poderão,
se julgarem conveniente permitir às pessoas
diretamente interessadas defender os seus direitos
por si ou mediante procuradores, por escrito
verbalmente. Em tais casos, poderão requisitar das
autoridades
legislativas,
judiciáriaas
ou
administrativas,
bem
como
das
entidades
autárquicas, sociedades de economia mista e
emprêsas concessionárias de serviços públicos, os
documentos ou informações de que precisarem.
Art. 55. E' permitido a qualquer Senador
assistir às reuniões das comissões, discutir perante
elas o assunto em debate, enviar-lhes informações
ou esclarecimentos por escrito e bem assim propor
emendas, que poderá fundamentar por escrito ou
verbalmente.
Parágrafo
único.
As
informações
ou
esclarecimentos apresentados por escrito serão
impressos com os pareceres, se os seus autores o
requererem. O mesmo se dará com os resumos das
observações, desde que os senadores que as
produzirem se encarregarem de redigí-los em
extrato.
Art. 56. Quando a matéria fôr despachada a
duas ou mais comissões, cada uma apresentará o
seu parecer, que será remetido às outras.
Parágrafo
único.
Êstes
pareceres
só
serão
impressos
e
publicados
de-
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pois de se manifestarem essas comissões, sendo
então, distribuídos aos senadores em um só avulso,
salvo se a Comissão determinar a publicação ao pé
de sua ata ou em avulso.
Art. 57. Das reuniões das comissões lavrar-seão atas com o sumário do que durante elas houver
ocorrido.
§ 1º As atas das reuniões não secretas serão
dadas á publicidade no Diário do Congresso
Nacional e delas constarão:
a) a hora e local da reunião;
b) os nomes dos membros presentes e os dos
ausentes com causa justificada, ou sem ela;
c) a distribuição das matérias, por assuntos e
relatores;
d) as conclusões dos pareceres lidos;
e) referência sucintas aos relatórios e aos
debates;
f) os pedidos de vista, adiamentos, diligências
e outras providências que se resolva determinar,
salvo quando não se considere conveniente a
divulgação da matéria.
§ 2º Quando, pela importância do assunto em
estudo, convier o registro taquigráfico dos debates, o
Presidente solicitará ao 1º Secretário do Senado as
providências necessárias.
Art. 58. As atas das reuniões não secretas
serão dactilografadas em folhas avulsas, tôdas estas
rubricadas pelo Presidente.
Parágrafo único. Aos secretários das
comissões compete, além da redação das atas, a
organização do protocolo dos trabalhos com
andamento dos mesmos, bem como o desempenho
de outras encargos auxiliares de que sejam
incumbidos pelo Presidente.
Art. 60. As reuniões das comissões serão
públicas, salvo as exceções previstas neste
Regimento, ou deliberação em contrário.
§ 1º Serão sempre secretas as reuniões para
deliberar sôbre:
a) declaração de guerra ou acôrdo sôbre a
paz;
b) tratados ou convenções com as nações
estrangeiras;
c) concessão ou negação de passagem ou
permanência de fôrças estrangeiras no território
nacional;
d) indicação de nomes para os cargos a que
se refere o art. 63, I, da Const. Fed. e outros
previstos em lei.
§
2º
Nas
reuniões
secretas,
servirá como secretário da Comissão, por de-

signação do Presidente, um de seus membros.
§ 3º Só os senadores e, quando convidados,
os ministros de Estado, poderão assistir às reuniões
secretas.
§ 4º As atas, uma vez aprovadas no
fim da reunião, serão assinadas por todos os
membros presentes, encerradas em invólucro
lacrado, datado e rubricado pelo Presidente e
pelo Secretário, e asim recolhidas ao Arquivo do
Senado.
Art. 61. Ao encerrar-se a sessão legislativa, os
presidentes das comissões providenciarão a fim de
que os seus membros devolvam à Secretária os
papéis que lhes tenham sido distribuídos.
Art. 62. As comissões poderão funcionar em
reunião conjunta, mediante convocação dos
respectivos presidentes, e sob a presidência do mais
idoso, para assentar providências sôbre o
andamento e elaboração das proposições de maior
interêsse.
CAPÍTULO II
ELEIÇÕES E ATRIBUIÇÕES
Art. 63. As comissões permanentes compete
estudar e emitir parecer sôbre os assuntos
submetidos ao seu exame por despacho da Mesa ou
deliberação do plenário.
Art. 64. No dia imediato ao em que se
completar a eleição da Mesa, serão eleitas as
comissões permanentes por indicação escrita ou por
escrutínio secreto.
§ 1º Considerar-se-á eleito o senador indicado
por um número de senadores igual ou superior ao
quociente da divisão do número total dos senadores
pelo de membros da Comissão, completando-se a
fração superior à metade.
§ 2º A mesma indicação para mesma
Comissão poderá abranger diversos candidatos,
desde que assinada por senadores em número
múltiplo do quociente, considerando-se eleitos os
indicados, na ordem da colocação.
§ 3º As indicações poderão ser feitas em
separado, somando-se os votos obtidos pelo mesmo
indicado.
§.4º A nenhum Senador é lícito assinar mais
de uma indicação para a mesma Comissão. Se o
fizer, será convidado a optar, anulando-se o seu
voto, se não se der a opção.
§ 5º Da mesma indicação poderão constar os
nomes para mais de uma Comissão.
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§ 6º Se não houver indicação ou o
número dos eleitos por essa forma não completar a
Comissão, proceder-se-á da seguinte forma:
a) no primeiro caso, far-se-á eleição de todos,
por escrutínio secreto, em cédulas uninominais,
proclamando-se eleitos os que atingirem o
quociente;
b) no segundo caso, caberão os lugares
vagos aos partidos não representados, desde
que, dentro de 72 horas, acordem na indicação de
nomes. Na falta desta indicação, o Presidente os
designará, de ofício, escolhendo-os dentro dêsse
partidos.
Art. 65. Anunciada a eleição de cada uma das
comissões, serão entregues à Mesa as indicações a
que se refere o artigo anterior, sendo imediatamente
feita a respectiva apuração e proclamado o resultado
desta.
Art. 66. À Comissão Diretora compete, além
de outras disposições regimentais:
a) tomar as providências necessárias à
regularidade dos trabalhos legislativos;
b) dirigir os serviços do Senado durante as
sessões legislativas e nos seus interregnos;
c) regular a polícia interna;
d) propor ao Senado, em projeto de resolução
na forma prescrita pela Constituição e por
êste Regimento, a supressão ou criação de
serviço e de cargos no quadro da sua Secretaria,
bem como a fixação dos vencimentos do respectivo
pessoal;
e) propôr ao Senado, em projeto de resolução,
a nomeação, demissão e aposentadoria dos
funcionários da Secretaria, nos têrmos da legislação
vigente;
f) promover os funcionários da Secretaria nas
vagas
ocorrentes
e
conceder-lhes
licença,
com ou sem vencimentos, tudo de acôrdo
com o que fôr estabelecido no respectivo
Regulamento;
g) prover, independentemente da aprovação
do Senado, os lugares de ascensoristas, serventes,
eletricistas, motoristas e seus ajudantes;
h) assinar títulos de nomeação dos
funcionários;
i) administrar o Senado, nos limites das
verbas concedidas, autorizando as despesas em
cada caso;
j) dar parecer, que será indispensável, sôbre
as proposições que alterem êste Regimento, salvo o
disposto no art. 205, § 1º, ou digam respeito

aos serviços e ao pessoal da Secretaria;
k) fazer a redação final das matérias previstas
nestes artigos, exceto no caso do art. 149.
Parágrafo único. A Comissão Diretora
organizará e remeterá ao Poder Executivo, no
primeiro mês da sessão legislativa, e três dias depois
de publicado no Diário do Congresso Nacional, o
orçamento do Senado a fim de ser incorporado à
proposta do orçamento geral da República, sem
prejuízo das emendas que o Senado oportunamente
julgue necessárias.
Art. 67. A Comissão de Finanças compete
opinar sôbre:
a) os orçamentos;
b) a tomada de contas do Presidente da
República;
c) os tributos e tarifas;
d) os sistemas monetário, bancário e de
medidas;
e)
as
caixas
econômicas
e
os
estabelecimentos de capitalização;
f) o câmbio e transferência de valores para
fora do País;
g) a escolha dos membros do Tribunal de
Contas;
h) a intervenção federal, nos casos do art. 7º,
VI, da Const. Fed.;
i) o empréstimo a que se referem os arts. 33,
63, II Const. Fed.;
j) o aumento de impôsto de exportação no
caso do § 6º do art. 19 da Const. Fed.;
k) tôda e qualquer matéria, mesmo as
privativas de outras comissões, desde que, direta ou
indiretamente, imediata ou remotamente, influa em
qualquer sentido na receita ou despesa pública.
Art. 68. À Comissão de Constituição e Justiça
compete:
a) emitir parecer sôbre as proposições
relativas às matérias previstas nos arts. 2º, 3º, 5º, III,
VII, XIV e XV, a, b, última parte, g, h, n, p e q 48, 63,
65, VII, VIII e IX 66, 67, VII, 94, 125, 126, § 2º da
Const. Fed. vetos do Prefeito do Distrito Federal
(artigo 14, §§ 4º e 6º da Lei nº 217, de 15 de janeiro
de 1948), bem como a intervenção nos Estados e o
disposto no art. 6º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias;
b) propor ou opinar sôbre a suspensão de leis
ou decretos declarados inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal;
c) opinar sôbre os aspecto jurídicoconstitucional ou legal de qualquer as-
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sunto submetido à consideração do Senado.
d) opinar sôbre as moções aque se refere o
art. 132, quando se tratar de acontecimentos ou atos
de alta significação nacional.
Art. 69. A Comissão de Relações Exteriores
compete:
a) emitir parecer sôbre tôdas as proposições
referentes
às
relações
internacionais
ao
Ministério das Relações Exteriores e sôbre as
matérias do art. 5º, VI, n e o, da Const. Fed.,
inclusive turismo;
b) opinar sôbre os atos internacionais
dependentes de deliberação do Senado;
c) opinar sôbre a indicação de nomes para
chefes de missões diplomáticas de caráter
permanente, junto a governos estrangeiros ou a
organizações internacionais de que o Brasil faça
parte.
d) opinar sôbre as moções previstas no art.
132, quando se referirem a acontecimentos ou atos
públicos internacionais.
Art. 70. A Comissão de Trabalho e Previdência
Social compete emitir parecer sôbre as matérias
referentes à organização do trabalho, previdência
social, relações entre empregadores e empregados,
associações sindicais, acidentes no trabalho e
Justiça do Trabalho.
Art. 71. A Comissão de Forças Armadas
incumbe opinar sôbre a matéria de que tratam
os arts. 28, § 2º e 180 da Const. Fed., bem
como sôbre tudo quanto se referir às forças
armadas de terra, mar e ar, requisições
militares, declaração de guerra celebração de paz,
passagem de forças estrangeiras ou a sua
permanência no território nacional e polícias
militares.
Art. 72. A Comissão de Agricultura, Indústria
e
Comércio
compete
manifestar-se
sôbre
todos os assuntos ligados às atividades
agrícolas, industriais e comerciais, bem como
à economia nacional, inclusive os constantes
dos arts. 5º IX e XV, c, e, segunda parte, k,
l, m, segunda parte (medidas) o e r, 63, I, na
parte referente aos membros do Conselho
Nacional de Economia e 156, 2º, da Constituição
Federal.
Art. 73. A Comissão de Viação e Obras
Públicas cabe, manifestar-se sôbre o que entender
com as vias de comunicação e as obras públicas em

geral, bem como com os serviços públicos
concedidos a particulares.
Art. 74. A Comissão de Educação e Cultura
compete emitir parecer sôbre tôdas as matérias
relativas à educação e instrução e à cultura em geral,
bem como sôbre a escolha dos membros do
Conselho Nacional de Educação, nos têrmos da lei
nº 174, de 6 de janeiro de 1936.
Art. 75. A Comissão de Saúde compete
manifestar-se sôbre tôdas as matérias referentes à
higiene e ú saúde, bem como sôbre imigração.
Art. 76 A Comissão de Redação de leis
compete, desde que não expressamento a Mesa, da
Comissão que tiver a redação final dos projetos de
iniciativa do Senado e das emendas aprovadas. E',
porém de sua competência privativa trata a redação
da matéria que trata o art. 144.
Parágrafo único. Qualquer redação final
poderá ser atribuída à Comissão de Redação de Leis
mediante requerimento a Mesa, de Comissão que
tiver estudado a matéria, salvo do dispôsto no art.
149.
Art. 77. As comissões especiais compete o
desempenho das atribuições caie lhes forem
expressamente atribuídas.
Art. 78. As comissões especiais dependentes
de eleição serão constituídas pelo mesmo processo
das comissões permanentes.
Art. 79. A criação das comissões de inquérito
de que trata o art. 53 da Constituição Federal,
dependerá de deliberação do Senado, se não fôr
determinada pelo têrço da totalidade dos seus
membros.
§ 1º. A criação de Comissão de Inquérito
determinada pelo terço da totalidade dos membros
do Senado é ato definitivo.
§ 2º. O projeto de resolução de que trata êste
artigo indicará o número de membros da Comissão.
§ 3º. No exercício das suas atribuições, a
Comissão poderá determinar, dentro e fora do
Senado, as diligências que reputar necessárias,
inquirir testemunhas, ouvir os acusados, requerer a
convocação de ministros de Estado e informações e
documentos de qualquer natureza.
§ 4º. O Presidente da Comissão de Inquérito,
por deliberação desta, poderá incumbir a qualquer
dos seus membros, ou a funcionário da Secretaria do
Senado da realização de qualquer sindicância ou
diligência necessária aos seus trabalhos.

– 422 –
§ 5º. A Comissão de Inquérito redigirá o
relatório que terminará por projeto de resolução.
§ 6º. Se fôr determinada a promoção da
responsabilidade de alguém por faltas verificadas, o
projeto irá à Comissão de Constituição e Justiça, a
fim de que indique as providências necessárias à
efetivação da decisão do Senado, em disposição que
se incorporará, depois de aprovada, à redação final
do projeto. Êste terá discussão suplementar, durante
uma sessão podendo cada Senador falar por dez
minutos, e o Relator por vinte.
§ 7º. Nos atos precessuais aplicar-se-ão
subsidiàriamente as disposições do Código de
Processo Penal.
TITULO V
Das Sessões
CAPÍTULO I
DO EXPEDIENTE E DA ORDEM DO DIA
Art. 80. Salvo nos casos dos artigos 97, 98 e
100, as sessões serão públicas, podendo as
ordinárias e extraordinárias transformar-se em
secretas por deliberação do Senado.
Art. 81. As sessões ordinárias realizar-se-ão
nos dias úteis, exceto aos sábados, e terão a
duração máxima de quatro horas, salvo prorrogação
com prazo fixado, a requerimento de qualquer
Senador.
§ 1º. As quatorze e meia horas, pelo relógio do
plenário, o Presidente ou o seu substituto ocupará o
seu lugar, tocará a campainha e, achando-se
presentes pelo menos dezesseis Senadores abrirá a
sessão.
§ 2º. Dada a inexistência de número a essa
hora, o Presidente declarará que não pode haver
sessão e após lido e despachado o expediente pelo
1º Secretário, designará a ordem do dia para a
sessão seguinte.
Art. 82. Aberta a sessão, a ata da anterior será
lida, posta em discussão e aprovada com ou sem
reclamações estas resolvidas conclusivamente pelo
Presidente.
Parágrafo único. Na discussão da ata,
qualquer Senador poderá usar da palavra pelo prazo
máximo de dez minutos e sòmente para reclamar
contra omissão ou êrro que nela se verifique ou para
fazer inserir declaração de voto.
Art. 83. Aprovada a ata, o primeiro
Secretário
lerá
o
expediente,
a
que

dará o devido destino, podendo em seguida qualquer
Senador fazer oralmente as considerações que
entender, observada a ordem da inscrição prévia, se
houver.
§ 1º. A leitura do expediente será na
íntegra quando se trate de mensagens ou ofícios
do Govêrno, da Câmara dos Deputados e dos
juízes e tribunais bem como de proposições
apresentadas que não tenham sido lidas pelos
seus autores, e em sumário quando se trata de
pareceres das comissões e de quaisquer
outros papéis, salvo determinação em contrário
do Presidente, tendo em vista a relevância do
assunto.
§ 2º. Esta parte da sessão não deverá exceder
a primeira hora, finda a qual se passará à ordem do
dia, e só poderá ser prorrogada, a requerimento de
qualquer Senador por espaço de tempo não
excedente de trinta minutos.
Art. 84. Salvo disposição constitucional em
contrário, as deliberações do Senado serão tomadas
por maioria de votos, presentes, pelo menos 32
senadores.
Art. 85. Na ordem do dia, se faltar
quorum para o Senado deliberar prosseguirão
os trabalhos na discussão das matérias dela
constante, adiando-se a votação para quando houver
número.
§ 1º. Se a falta de quorum se der
em conseqüência da retirada de senadores,
far-se-á
a
chamada,
mencionando-se
na
ata impressa os nomes dos que se tiverem,
ausentado.
§ 2º. Em qualquer fase dos trabalhos, estando
no recinto menos de dezesseis senadores,
será levantada a sessão e adiada para a seguinte
tôda a matéria sujeita a discussão e votação.
Far-se-á
essa
verificação
pela
chamada,
por iniciativa do Presidente, ou mediante
requerimento de qualquer Senador, uma vez
terminado o discurso do orador que estiver na
tribuna.
Art. 86. As proposições que se acharem sôbre
a mesa e não puderem ser lidas terão preferência
para leitura na sessão seguinte.
Art. 87. A ordem estabelecida nos artigos
precedentes, ou que tiver sido indicada pelo
Presidente para as discussões ou deliberações do
dia, não poderá ser alterada senão nos seguintes
casos:
a) para posse de Senador;.
b) para leitura de mensagem, ofício ou
documento
sôbre
matéria
urgente;
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c) para pedidos de urgência ou adiamento.
Art. 88. Quando a ordem do dia constar
de
duas
ou
mais
partes
com
horas
especiais, esgotada a primeira, passar-se-á
à segunda, mesmo antes da hora designada, e
assim por diante, voltar-se-á às anteriores que
tenham ficado adiadas, guardada a ordem
estabelecida.
Art. 89. Preenchido o tempo da sessão ou
ultimada a ordem de dia antes de esgotar-se o
mesmo período, o Presidente designará a da sessão
seguinte, que será publicada no Diário do Congresso
Nacional. Na primeira hipótese, não havendo
prorrogação, é permitido ao Senador que estiver
falando, concluir o seu discurso na sessão seguinte,
com prioridade de inscriação, dentro do prazo a que
tiver direito.
Art. 90. Se na prorrogação da sessão
houver número legal, votar-se-ão matérias
cuja discussão esteja encerrada; em caso
contrário, ficarão adiadas as votações, dispensada a
chamada.
Parágrafo único. Antes de findar uma
prorrogação, poder-se-á requerer outra, observado o
disposto neste artigo.
Art. 91. Ao ser designada -a ordem do dia, se
qualquer Senador lembrar matéria em andamento
que julgue conveniente nela figurar, o Presidente
atendê-lo-á, incluindo-a oportunamente na ordem
dos trabalhos.
Art. 92. As matérias serão dadas para ordem
do dia, segundo a sua antiguidade ou importância a
juízo do Presidente.
Parágrafo único. Não havendo sôbre a mesa
matéria a ser submetida, o Presidente designará –
Trabalho das Comissões.
Art. 93. Haverá sôbre a mesa um livro no qual
se inscreverão os senadores que quiserem usar da
palavra na hora do expediente ou sôbre qualquer
matéria da ordem do dia, devendo ser rigorosamente
observada a ordem de inscrição.
Art. 94. O Senador que quiser usar da
palavra para tratar de assunto que tenha o caráter
de explicação pessoal, poderá fazê-lo uma
vez, por espaço de tempo não excedente de
10 minutos, no correr dos debates para
esclarecer expressão que não tenha sido tomada
no seu verdadeiro sentido e, em qualquer

caso, depois de esgotada a ordem do dia.
Art. 95. As matérias sujeitas a exame das
comissões só serão incluídas na ordem do dia, 24
horas depois de distribuição do avulso com o
respectivo parecer, podendo sê-lo, entretanto,
independente dessa exigência:
a) por deliberação do Senado, a requerimento
de qualquer Senador, se transcorridos os prazos
regimentais sem apresentação do parecer;
b) quando, tratando-se de leis anuas, créditos,
proposições decorrentes de mensagens do
Presidente da República, ou emendas da Câmara
dos Deputados, mediarem apenas 8 dias entre a
data da apresentação ao Senado e o encerramento
da sessão legislativa;
c) por ato do Presidente, quanto às
proposições dos anos anteriores.
Parágrafo único. Nos casos previstos neste
artigos, as Comissões deverão interpor parecer
verbal.
Art. 96. As sessões extraordinárias serão
convocadas de oficio pelo Presidente, ou por
deliberação do Senado, a requerimento de qualquer
Senador, e terão o mesmo rítmo e duração das
ordinárias.
Parágrafo único. O Presidente prefixará o dia,
a hora e a ordem do dia das sessões extraordinárias,
dando-os a conhecer, prèviamente, ao Senado em
sessão, ou pelo Diário do Congresso Nacional. Nesta
última hipótese haverá também comunicação
telegráfica aos senadores.
Art. 97. As sessões secretas celebrar-se-ão no
mesmo dia ou no dia seguinte, por convocação do
Presidente, ou por deliberação do Senado a
requerimento de qualquer Senador, ficando em sigilo
o nome do requerente e os têrmos do requerimento.
§ 1º. Tanto no requerimento como na
convocação da sessão secreta, será feita indicação
precisa do seu objeto.
§ 2º. Antes de se iniciarem os trabalhos, o
Presidente fará sair das salas, das tribunas, galerias
e respectivas dependências, tôdas as pessoas
estranhas, inclusive funcionários da Casa.
§ 3º. No inicio dos trabalhos, de liberar-se-á se
o assunto que motivou a convocação deve ser
tratado secreta ou pùblicamente, não podendo, o
debate a esse respeito exceder a primeira hora, nem
cada orador que nele tomar parte falar mais de uma
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vez, nem por mais de dez Minutos. No primeiro caso,
prosseguirão os trabalhos secretamente; no
segundo, serão eles levantados, para que o assunto
seja oportunamente submetido à sessão pública.
§ 4º Antes de encerrar-se uma sessão secreta,
o plenário resolverá, por simples votação e sem
debate, se deverão ser conservados em sigilo ou
publicados o seu resultado e o nome ou nomes dos
que requereram a sua convocação.
§ 5º As sessões secretas terão a duração das
ordinárias, podendo ser prorrogadas por deliberação
do plenário, a requerimento de qualquer Senador.
Art. 98. Transformar-se-á em secreta a sessão
ordinária quando tiver o Senado de deliberar sôbre
as escolhas a que se refere o art. 49, § 3º, voltando a
ser pública depois da deliberação, a fim de ser
designada a ordem do dia da sessão seguinte.
Parágrafo único. O tempo em sessão secreta
despendido não será descontado na duração total da
sessão.
Art. 99. A juízo do Presidente ou por
deliberação do plenário a requerimento de, pelo
menos, 6 senadores, o Senado poderá realizar
sessão especial ou interromper sessão ordinária,
para grandes comemorações ou para recepção de
altos personagens.
§ 1º As sessões especiais independem de
número e serão convocadas por meio de
comunicação do Presidente ao plenário, ou
publicação no "Diário do Congresso Nacional".
§ 2º As sessões, referidas neste artigo
poderão ser realizadas, no edifício da Câmara dos
Deputados, simultâneamente com a sessão especial
que esta celebre para o mesmo fim, mediante
entendimento entre as respectivas Mesas.
Art. 100. Serão sempre secretas as sessões
para deliberar sôbre declaração de guerra ou acôrdo
sôbre a paz.
CAPITULO II
DAS ATAS
Art. 101. De cada uma das sessões do
Senado, exceto as especiais lavrar-se-á ata
manuscrita ou dactilografada, que deverá conter o
nome de quem a tenha presidido, o número de
senadores presentes e ausentes e uma exposição
suscinta de todos os trabalhos.

§ 1º A ata da sessão extraordinária será
submetida à aprovação na sessão ordinária seguinte
e viceversa.
§ 2º Depois de aprovada, a ata será pelo
Presidente e 1º e 2º Secretários.
§ 3º Não havendo sessão por falta de número,
lavra-se-á ata de reunião, mencionando-se os nomes
do Presidente e dos senadores que comparecerem,
bem como o expediente despachado.
Art. 102. No Diário do Congresso Nacional
serão publicadas as atas das sessões do Senado.
§ 1º As mensagens ou ofícios do Govêrno, da
Câmara dos Deputados e dos juízes e tribunais, os
projetos emendas, pareceres das comissões,
indicações, requerimentos, informações oficiais e
discursos serão mencionados na ata manuscrita ou
dactilografada e transcritos por extenso na ata
impressa.
§ 2º Todos os demais papéis que se tenham
lido no expediente, serão publicados em sumário,
salvo deliberação do Senado ou determinação do
Presidente tendo em vista a relevância do assunto.
§ 3º As informações e demais documentos de
caráter reservado não terão publicidade.
§ 4º E' permitido ao Senador, quando tiver de
falar na hora do Expediente ou em explicação
pessoal, enviar à Mesa, para publicação no
Diário do Congresso Nacional e inclusão nos Anais,
o discurso que deseja proferir, dispensada a sua
leitura.
Nesse caso, a publicação será feita com a
indicação – "Discurso enviado à Mesa para
publicação"
Art. 103. E' permitido fazer inserir, em sumário,
na ata manuscrita ou dactilografada, e por extenso
na ata impressa, declaração de voto de qualquer
Senador.
Art. 104. Salvo as exceções expressas neste
Regimento ou quando seja parte integrante dos
discursos pronunciados pelos senadores, nenhum
documento se inserirá nas atas sem especial
permissão do Senado.
Art. 105. A ata das sessões secretas, bem
como a da última sessão ordinária ou extraordinária
de cada sessão legislativa, será submetida a
discussão antes de se levantar a sessão, podendo
ser aprovada com qualquer número.
Art. 106. As atas das sessões Secretas serão
redigidas pelo 2º Secretário.
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aprovadas antes de levantada a sessão, assinadas
pela Mesa, fechadas em invólucro lacrado e
rubricado pelo 1º e 2º secretários, com a data da
sessão e recolhidas ao Arquivo do Senado.
Art. 107. Os funcionários da Secretaria
encarregados do serviço de atas assistirão às
sessões públicas, desempenhado as incumbências
que lhes forem cometidas pela Mesa.
Art. 108. Os trabalhos das sessões serão
impressos por ordem cronológicas em Anais e
Documentos Parlamentares, que serão distribuídos
aos senadores.
Parágrafo único. Se não fôr possível, por
dificuldades materiais observar-se essa regularidade
na publicação, poderá ser ela contratada com
emprêsa particular, mediante concorrência pública e
prévia aprovação do plenário.
TÍTULO VI
Das proposições em geral
CAPÍTULO I
DOS PROJETOS, INDICAÇÕES, EMENDAS E
PARECERES
Art. 109. Consistem as proposições em
projetos de lei matéria da competência do Congresso
Nacional com a sanção do Presidente da República
– art. 65 da Const. Fed.), projetos de decreto
legislativo (matéria da competência exclusiva do
Congresso Nacional – art. 66 da Const. Fed.),
projetos de resolução (matéria da competência
privativa do Senado), requerimentos, indicações,
pareceres e emendas.
Parágrafo único. As proposições dar-se-á na
Secretaria numeração anual correspondente a cada
classe que constituam, pela ordem da apresentação
em plenário ou de recebimento da Câmara dos
Deputados. Excetuam-se desta regra:
a) as emendas do Senado, que serão
numeradas sucessivamente, nos processos das
matérias a que tenham sido oferecidas, em cada
turno, pela ordem de apresentação, em grupos das
de plenário, das apresentadas perante Comissão e
das de Comissão.
b) as emendas da Câmara dos Deputados,
que serão classificadas como projeto.
Art.
110.
Os
projetos
devem
ser
escritos
em
têrmos
concisos
e
claros
e
divididos
em
artigos,
contendo

ementa obrigatòriamte inscrita no alto.
Art. 111. O Senador que quiser oferecer
projeto ou indicação fa-lo-á na hora do expediente,
justificando,
sumariamente,
por
escrito,
ou
verbalmente, o seu objeto de utilidade.
Art. 112. Tôda proposição oferecida será
sempre acompanhada de transcrição, na íntegra ou
em resumo, dos dispositivos de lei invocados em seu
texto.
Art. 113. Os projetas, e indicações de iniciativa
dos
senadores
serão
imediatamente
lidos,
submetidos a apoiamento e, se apoiados por cinco
ou mais senadores, logo enviados à Comissão
competente.
Parágrafo
único.
Não
dependem
de
apoiamento os projetos:
a) autorizando o Govêrno a declarar guerra ou
a fazer paz;
b) concedendo ou negando passagem ou
permanência a fôrças estrangeiras no território
nacional;
c)
resolvendo,
definitivamente,
sôbre
tratados
e
convenções
com
as
nações
estrangeiras;
d) declarando em estado de sítio um ou mais
pontos do território nacional;
e) aprovando ou suspendendo o sítio
decretado pelo Presidente da República na ausência
do Poder legislativo.
Art. 114. Não é permitida a apresentação dep
roposição autorizando despesa ilimitada.
Parágrafo único. Ao emitir parecer sôbre
projeto da Câmara dos Deputados autorizando
despesa não fixada, estabelecendo a importância
exata ou, pelo menos, o máximo da quantia a ser
despendida.
Art. 115. Havendo duas ou mais proposições
relativas ao mesmo assunto, a Comissão que das
mesmas conhecer apresentará substitutivo ou
adotará uma delas, considerando-se prejudicadas
tôdas as demais.
Art. 116. No correr da discussão de qualquer
proposição, é licito ao Senador e a qualquer
Comissão
oferecer
emendas
supressivas,
substitutivas, aditivas ou modificativas, as quais
serão, afinal, votadas nessa ordem. Equivalem a
emendas supressivas as que tiverem por fim
desdobrar artigos, parágrafos ou períodos de
qualquer proposição.
§ 1º Quando se tratar de proposição
com
a
discussão
encerrada,
poderão
as
comissões
oferecer
sub-
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emendas às emendas submetidas à sua apreciação.
Nêste caso, quando a proposição voltar a plenário,
abrir-se-á discussão especial sôbre as mesmas
emendas e sub-emendas reduzindo-se à metade o
tempo da discussão.
§ 2º As emendas serão submetidas a
apoiamento de cinco senadores, dispensada esta
formalidade quando trouxerem cinco assinaturas ou
forem apresentadas por comissões.
§ 3º Não serão admitidas emendas que não
tenham relação com a matéria.
§ 4º Nenhuma emenda será aceita no plenário
ou encaminhada pelas comissões, sem que os seus
autores a tenham justificado verbalmente ou por
escrito.
§ 5º As comissões não emitirão parecer sôbre
emendas recebidas do plenário sem que sejam
prèviamente publicadas com as respectivas
justificações.
Art. 117. Sempre que qualquer proposição
contiver dispositivos infringentes de preceitos
constitucionais, a Comissão que estudar a matéria
proporá sua rejeição ou apresentará emenda
supressiva ou modificativa.
Art. 118. As emendas oferecidas aos projetos
em discussão única ou em segunda discussão
podem ser destacada para constituir projetos
distintos. Neste caso, passarão por mais uma
discussão depois de ouvidas as comissões
competentes.
Art. 119. Não é permitido reunir em um só
projeto duas ou mais proposições da Câmara dos
Deputados, nem oferecer como emendas a
quaisquer projetos, do Senado ou da Câmara,
proposições desta que devam seguir os trâmites
regimentais.
Art. 120. As Comissões poderão propor o
arquivamento das sugestões e indicações recebidas
pelo Senado, desde que não as aproveitem para
formular projeto.
Parágrafo único. Quando as comissões
encarregadas do exame de qualquer assunto
concluírem os seus pareceres apresentando projetos
de lei ou de resolução, tais pareceres serão
considerados como razões dos projetos, que com
êles entrarão em discussão.
Art. 121. Se os pareceres concluírem pedindo
informações,
reunião
de
comissões
em
conjunto ou audiência de outra Comissão, serão
considerados requerimentos e, depois de lidos

em sessão, despachados pelo Presidente.
Art. 122. A decisão do plenário, apoiando,
aprovando, rejeitando proposição ou destacando
emenda para constituir projeto em separado, será
anotada, com a data respectiva, no texto votado e
assinado pelo Presidente que dirigiu os trabalhos da
sessão.
Parágrafo único. Na capa dos processos que
será rubricada pelo responsável pelo serviço
da ata se anotarão todos os trâmites da
matéria, desde a sua apresentação até o seu
arquivamento.
CAPITULO II
DOS REQUERIMENTOS
Art. 123. Os requerimentos poderão ser
formulados verbalmente ou por escrito. No primeiro
caso, independem de apoiamento e terão sempre
solução imediata.
Art. 124. Serão verbais e resolvidos pelo
Presidente os requerimentos que solicitares;
a) posse do Senador;
b) leitura de qualquer matéria sujeita ao
conhecimento do plenário;
c) retificação da ata;
d) inserção ou declaração de voto em
ata;
e) a observância de dispositivo regimental;
f) a retirada, pelo autor, de qualquer
requerimento verbal ou escrito;
g) preenchimento de vagas nas comissões;
h) inclusão em ordem do dia, de matéria em
condições regimentais de nela figurar;
i) informações sôbre a ordem dos trabalhos.
Art. 125. Serão escritos independentes de
apoiamento e discussão e despachados pelo
Presidente os requerimentos:
a) de uma Comissão, pedindo a audiência de
outra sôbre qualquer assunto;
d) de uma Comissão, solicitando reunião
juntamente com outra;
c) de uma Comissão ou de um Senador,
pedindo informações oficiais ou a publicação destas
no Diário do Congresso Nacional.
Parágrafo único. No caso da letra c) dêste
artigo, sendo indeferido o pedido, ou não publicado
no
Diário
do
Congresso
Nacional,
o
respectivo despacho até 72 horas depois de formu-
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lado, poderá o requerente renová-lo apresentando-o
ao plenário.
Art. 126. Serão verbais independentes de
discussão e votados com a presença de pelo menos
16 senadores os requerimentos solicitando:
a) prorrogação da hora do expediente;
b) prorrogação da sessão ;
c)inserção em ata de voto de pesar;
d) levantamento da sessão por motivo de
pesar;
e) permissão para falar sentado;
f) prorrogação de prazo para apresentação de
parecer;
g) representação do Senado por comissões
externas;
h) não realização de sessão em determinado
dia.
Parágrafo único. Os requerimentos de pesar
só serão admitidos por motivo de luto nacional ou por
falecimento de membro ou ex-membro do Congresso
Nacional, chefes de Estado e de pessoas que
tenham exercido os cargos de Presidente ou VicePresidente da República, presidente do Supremo
Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral,
ministro de Estado, governador de Estado e Prefeito
do Distrito Federal.
Art. 127. Serão verbais e independentes de
discussão, só podendo ser votados com a presença
de 32 senadores no mínimo, os requerimentos de:
a) dispensa de interstício ou impressão para
inclusão de determinada matéria na ordem do dia de
sessão seguinte:
b) reconsideração de ato ou decisão da Mesa;
Art. 128. Serão escritos, independem de
apoiamento e discussão e só poderão ser votados
com a presença de pelo menos 32 senadores os
requerimentos de:
a) licença de qualquer Senador para ausentarse por mais de 6 meses ou para fins aque se
referem os arts. 49 e 51 da Const. Fed.
b) remessa a determinada Comissão de
papéis despachados a outra;
c) discussão e votação de matérias por títulos,
capítulos, seções, grupos de artigos ou de emendas;
d) votação por parte;
e) audiência de uma Comissão sôbre
determinada matéria;
f) adiantamento de discussão ou de votação;
g) encerramento de discussão.

h) votação por determinado processo;
i) preferência;
j) urgência (sempre subscritos por 8
senadores, no mínimo ou por uma Comissão).
k) retirada pelo autor de projeto indicação ou
emenda de sua Iniciativa;
l) destaque de emenda oferecida a qualquer
projeto para constituir projeto em separado;
m) destaque de dispositivo de qualquer
matéria para efeito de votação;
Art. 129. Serão escritos, apoiados, por 5
senadores e sujeitos a discussão, só podendo ser
votados com a presença de 32 senadores no
mínimo, os requerimentos sôbre:
a) comparecimento de ministros de Estado ao
Senado para prestar informações:
b) inserção nos Anais de documentos ou
publicações;
c) inclusão em ordem do dia de matéria que
não tenha tido parecer no prazo regimental;
c) constituição de comissões especiais ou
mistas;
e) sessões extraordinárias;
f) sessões especiais;
g) sessões secretas;
Art. 130. Quando algum Senador solicitar a
palavra sôbre requerimento enquadrado no artigo
precedente, ficará o mesmo sôbre a Mesa para ser
discutido e votado no fim da ordem do dia da sessão
seguinte, ressalvadas as letras e, f, g, que terão
discussão e votação imediatas.
Parágrafo único. Se não houver oradores, a
discussão se dará como encerrada e a votação
poderá ser feita imediatamente.
Art. 131. Os requerimentos escritos e sujeitos
a discussão só poderão ser fundamentados,
verbalmente, depois de enviados à Mesa, lidos e
apoiados.
Art. 132. Não serão permitidos requerimentos
de votos de aplauso, regozijo, louvor, congratulações
ou semelhantes, salvo em virtude de atos públicos
ou acontecimentos, uns e outros de alta significação
nacional ou internacional, mediante parecer da
Comissão de Constituição e Justiça ou da de
Relações Exteriores, oferecido nas 24 horas depois
da apresentação, por forma a entrar a matéria na
ordem do dia da sessão seguinte. Êsse parecer não
poderá ser dispensado, salvo se assinado o
requerimento pela maioria da Comissão a que com-
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petir a matéria, caso em que será incluído na ordem
do dia da sessão imediata.
Parágrafo único. Os requerimentos dessa
natureza obdecerão às disposições do art. 129.
Art. 133. A nenhum Senador será permitido
fazer seu o requerimento de outro, depois de
retirado. Querendo reproduzir a matéria, usará da
iniciativa que lhe compete.
TITULO VII
Das discussões e votações
Art. 134. Terão duas discussões os projetos de
lei iniciadas no Senado e apenas uma os projetos de
lei oriundos da Câmara dos Deputados, os projetos
de resolução do Senado, as indicações, as emendas,
os pareceres, as redações finais, os vetos do
Prefeito do Distrito Federal e os requerimentos a que
se referem os arts. 129 e 132.
Art. 135. Com parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, a proposição virá em seguida
ao plenário e sòmente depois de votado êsse
parecer poderá ser ela distribuída a outras
Comissões.
Parágrafo
único.
Reconhecida
a
constitucionalidade ou inconstitucionalidade da
proposição por voto de plenário, não poderá mais ser
ela argüida.
Art. 136. Os autógrafos das proposições, bem
como os documentos a elas relativos, ficarão sôbre a
mesa durante a discussão, cabendo ao funcionário
responsável pelo serviço de atas recebê-los e
restituí-los à Secretaria.
Art. 137. Ao iniciar-se o debate de uma
matéria, qualquer Senador poderá solicitar a palavra
pela ordem uma vez para, no prazo improrrogável de
dez minutos, propor o método a ser seguido na
discussão.
Art. 138. A palavra será dada pela ordem de
inscrição e, depois, pela ordem em que fôr pedida.
Parágrafo único. Pedindo a palavra dois ou
mais senadores simultâneamente, para falar sôbre a
mesma proposição, compete ao Presidente regular a
precedência.
Art. 139. A primeira discussão ou a discussão
única de qualquer matéria podem dar-se
no dia seguinte ao da distribuição do impresso
com o seu teôr e o parecer respectivo, ou an-

tes, se o permitir o Senado, a requerimento de
qualquer Senador.
Art. 140. A primeira discussão será em globo
com as emendas oferecidas. Encerrada a discussão
havendo emendas, voltará a matéria à Comissão
competente para emitir parecer sôbre elas, podendo
realizar-se a votação a partir do dia seguinte ao em
que tenha sido distribuído o avulso com o mesmo
parecer. Não havendo emendas, a votação será
imediata.
§ 1º A votação será artigo por artigo e
precederá a das emendas, exceto:
a) se as emendas forem supressivas de
artigos;
b) se o Senado, a requerimento de qualquer
Senador, resolver o contrário.
§
2º
As
emendas
substitutivas
apresentadas pelas comissões terão precedência na
votação.
Art. 141. Aprovado sem emenda em primeira
discussão, o projeto ficará sôbre a mesa para ser
incluído em ordem do dia após decorridas 48 horas.
Quando emendado, porém, será com as emendas
remetido à Comissão competente a fim de que as
incorpore ao seu texto. Assim redigido de acôrdo
com o vencido, o projeto será presente à Mesa, que
o mandará imprimir e o incluirá em ordem do dia, em
segunda discussão, 24 horas depois de distribuído o
avulso respectivo.
Art. 142. A segunda discussão versará sôbre
todo o projeto com as emendas aprovadas e sôbre
as oferecidas nesse turno.
§ 1º As emendas rejeitadas na primeira
discussão poderão ser renovadas na segunda.
§ 2º As emendas oferecidas em segunda
discussão sòmente serão admitidas quando vierem
assinadas por uma Comissão, ou por seis ou mais
Senadores, ou tiverem apoiamento da terça parte
dos Senadores presentes.
§ 3º Encerrada a discussão do projeto e das
emendas, serão estas remetidas à Comissão
respectiva, com exceção das de sua autoria, para se
sujeitarem ao seu parecer.
§ 4º Lido e publicado o parecer com as
emendas e distribuído em avulsos, entrará a matéria
na ordem do dia da sessão seguinte.
§ 5º Serão postas a votos em primeiro lugar as
emendas uma por uma e, depois o projeto, em globo,
com as alterações feitas.
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Art. 143. Os projetos de lei de iniciativa da
Câmara dos Deputados, uma vez lidos no
expediente, serão mandados publicar e ficarão sôbre
a mesa durante duas sessões, a partir da distribuição
do avulso respectivo, a fim de receberem emendas.
§ 1º Findo êsse prazo, serão lidas, apoiadas
por cinco senadores e mandadas publicar as
emendas oferecidas, remetendo-se tôda a matéria à
Comissão competente para emitir parecer.
§ 2º Distribuído o avulso com o parecer, a
partir do dia seguinte poderá ser a matéria incluída
em ordem do dia, observando-se na discussão e na
votação as normas estabelecidas para os projetos de
lei de iniciativa do Senado em segundo turno.
§ 3º No Diário do Congresso Nacional será
publicado ao pé da ata impressa a lista das
proposições que estiverem sôbre a mesa para
receber emendas.
Art. 144. As emendas da Câmara dos
Deputados a projetos do Senado, incluídas em
ordem do dia 24 horas depois da distribuição do
avulso com o parecer da Comissão competente,
serão discutidas em globo e votadas uma por uma,
sem poderem ser alteradas. O Senado porém, a
requerimento de qualquer dos seus membros,
poderá determinar que se realize a votação em globo
ou por grupos. Aprovadas as emendas, serão
remetidas com o projeto à Comissão remetidação de
Leis, para redigí-lo de acôrdo com o vencido.
Art. 145. Os projetos dispondo sôbre matéria
da competência do Congresso Nacional, bem
como os de resolução do Senado e as indicações,
terão o rítimo dos projetos de lei em segundo
turno.
Art. 146 Tratando-se de projetos divididos em
títulos, capítulos e seções, que envolvem matérias
diversas, o Presidente, a bem da ordem, ou a
requerimento de algum Senador, proporá o processo
a seguir na discussão e votação, se em globo, se por
títulos, capítulos, seções ou artigos, e o Senado
resolvera sem debate.
Art. 147. Os substitutivos do Senado à
proposição da Câmara dos Deputados, serão
votados artigo por artigo, podendo ser feita a votação
em globo, se o plenário assim o decidir em virtude do
requerimento.
Art. 148. As emendas a projeto da
Câmara
dos
Deputados
que
tenham

sido aprovadas, não lhe serão incorporadas.
Art. 149. E' privativa da Comissão que estudou
a matéria a redação final dos projetos de lei
orgânica, fixação das fôrças armadas, orçamentos,
códigos, reforma de códigos, reforma do Regimento
e reforma constitucional.
§ 1º apresentada e lida, a redação ficará sôbre
a mesa para ser submetida a discussão e votação,
depois de publicada no Diário do Congresso
Nacional, ou imediatamente, se fôr dispensada essa
publicação.
§ 2º Nessa discussão poderão ser
apresentadas emendas de redação, desde que não
alterem nenhuma das disposições.
§ 3º Ao discutir-se a redação, cada Senador
poderá falar uma só vez, durante dez minutos.
§ 4º As emendas de redação independem de
parecer e serão votadas imediatamente.
§ 5º Quando, após a aprovação de qualquer
redação final de projeto, se verificar inexatidão
material, lapso ou erro manifesto do texto, a Mesa
procederá à respectiva correção, da qual dará
conhecimento ao plenário, fazendo a devida
comunicação à Câmara dos Deputados, se já lhe
houver enviado o autógrafo, ou ao Presidente da
República, se já tiver o projeto subido à sanção. Não
havendo impugnação, considerar-se-á aceita a
correção; em caso contrário, caberá decisão ao
plenário.
§ 6º Quando a inexatidão, lapso ou êrro
manifesto do texto se verificar no autógrafo de
proposição enviada pela Câmara dos Deputados, a
Mesa devolverá àquela Câmara, para correção, do
que dará comunicação ao plenário.
Art. 150. Terminado, com a votação do texto
definitivo, o pronunciamento do Senado sôbre
qualquer proposição, será êle encaminhado, em
autógrafo à sanção do Sr. Presidente da República
ou à Câmara dos Deputados, conforme seja o caso.
§ 1º Os autógrafos serão assinados pelo
Presidente ou seu substituto em exercício e por dois
secretários.
§ 2º Os autógrafos de emendas do Senado a
projetos da Câmara, serão apenas do texto definitivo
dessas emendas.
Art. 151. Na discussão das matérias sujeitas a
um turno único, cada senador poderá falar apenas
uma vez durante o espaço máximo de uma
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hora, e na mesma discussão dos projetos de lei
iniciados no Senado, até duas vêzes, contanto que a
soma total do tempo em que usar da palavra, não
exceda de duas horas.
Parágrafo único. Em ambos os casos previstos
neste artigo, é facultado ao autor da proposição, bem
como ao respectivo relator, falar duas vêzes até o
máximo de 2 horas.
Art. 152. Depois de discutido qualquer matéria,
ou não havendo quem a queira discutir, o Presidente
declarará encerrada a discussão, e, se não puder ser
feita imediatamente a votação por falta de número
legal, será a mesma adiada.
Parágrafo único. Na sessão seguinte, a ordem
do dia começará pela votação das matérias cuja
discussão estiver encerrada, salvo havendo alguma
considerada urgente, à qual será, dada preferência.
Art. 153. O encerramento normal de qualquer
discussão dar-se-á pela ausência de oradores.
Parágrafo único. E' permitido, poreém, a
qualquer Senador requerer o encerramento da
discussão da matéria em debate nos seguintes
casos:
a)
na
discussão
preliminar
sôbre
constitucionalidade e na primeira discussão, quando
já tiverem falado, pelo menos, três senadores filiados
a partidos diferentes;
b) na discussão única e na segunda
discussão, desde que o assunto tenha sido debatido
em duas sessões;
c) na discussão das relações finais.
Art. 154. Iniciada a discussão de qualquer
matéria, não será interrompida para tratar-se de
outra, salvo adiamento ou questão de ordem nela
suscitada, e quando se tratar das matérias
compreendidas nas letras a, b, d e e do art. 113.
Art. 155. As proposições com discussão
encerrada, não resolvidas na sessão legislativa e
deixadas para a seguinte, considerar-se-ão adiadas
continuando nos têrmos em que se acharem.
Art. 156. Os adiamentos só poderão ser feitos
por prazo fixo ou por motivo declarado e nos
seguintes casos:
a) para audiência de uma ou mais Comissões;
b) para ser a matéria discutida ou votada em
dia determinado ou mediante o preenchimento de
formalidade estipulada no requerimento.
§ 1º O adiamento poderá ser da
discussão
ou
de
votação,
devendo
ser

requerido logo que seja anunciada a matéria, como
preliminar.
§ 2º Não havendo número para a votação de
um pedido da adiamento, ficará o mesmo
prejudicado prosseguindo a discussão da matéria
principal.
§ 3º E' vedado mais de um pedido de
adiamento no mesmo turno, ainda que por motivos
diferentes.
Art. 157. Urgente para interromper a ordem do
dia só se deve entender a matéria que ficaria
prejudicada, se não fôsse tratada imediatamente.
Art. 158. A urgência dispensa as formalidades
e interstícios regimentais, mas não importa sessão
permanente.
§ 1º O requerimento de urgência para matéria
estranha aos assuntos de ordem pública ou
calamidade pública ficará sôbre a mesa e só será
votado após decorridas 48 horas.
Quando sôbre a matéria houver parecer ou
pareceres das Comissões respectivas, a urgência
importa discussão e votação imediatas.
§ 2º Não se admitirão, ao mesmo tempo, mais
de duas proposições sob o regime de urgência.
§ 3º No encaminhamento da votação de
urgência só poderão falar, pelo prazo máximo de 10
minutos, um dos signatários do requerimento e um
representante de cada partido, não sendo concedida
a palavra a qualquer outro Senador.
§ 4º A discussão da matéria julgada urgente
se iniciará pelo parecer verbal da comissão ou
comissões a que corresponder, não podendo ser
adiada.
§ 5º será, entretanto, permitida a interrupção
da discussão, apenas pelo espaço de uma hora, a
fim de poder o relator auscultar o pensamento dos
membros da respectiva Comissão.
Art. 159. Em chegando à Mesa requerimento
de urgência para proposição atinente aos assuntos
de ordem pública ou de calamidade pública, será
imediatamente lido e submetido à deliberação do
plenário, mesmo interrompendo qualquer oração,
discussão ou votação, em qualquer fase dos
trabalhos.
Art. 160. Anunciada a votação de qualquer
matéria, é lícito ao Senador obter a palavra pela
ordem, uma só vez, para no prazo improrrogável de
10 minutos, encaminhá-la ou propor o método
a ser seguido.
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Art. 161. Ressalvado o disposto no art. 64,
proceder-se-á à votação por uma das seguintes
formas: simbólica. nominal ou por escrutínio
secreto.
Art. 162. Em regra, a votação será
simbólica; a nominal realizar-se-á nos casos
previstos neste Regimento e quando o Senado
determinar, a requerimento de algum Senador; a
votação por escrutínio secreto se fará nas
eleições, nos casos previstos na Constituição e
neste Regimento e sempre que o Senado a
determinar.
Art. 163. A votação simbólica se praticará
sentados
os
senadores
que
aprovarem,
levantando-se os de opinião contrária.
§ 1º Se o resultado fôr tão manifesto que,
à primeira vista, se conheça a maioria, o
Presidente o proclamará: não o sendo, ou se
algum Senador o requerer, os secretários
contarão os votos, primeiro dos que se
levantarem e em seguida dos que ficarem
sentados, os quais, para êsse fim e por sua vez,
se Ievantarão a convite do Presidente.
§ 2º Essa verificação deverá ser requerida
antes de iniciada outra votação, sendo permitido
o voto do Senador que entrar para o recinto. Se
não houver número, proceder-se-á à chamada,
com votação nominal da matéria em deliberação.
Art. 164. Na votação nominal o 3º
Secretário fará a chamada dos senadores,
respondendo êstes "SIM" ou "NAO", à medida
que forem chamados; o 2º Secretário tomará
nota dos votos, que em seguida serão lidos.
Concluída a leitura, o Presidente proclamará os
resultados.
Art. 165. A votação por escrutínio secreto
far-se-á por meio de cédulas escritas lançadas
em urna pelos senadores, à medida que forem
chamados. Aberta a urna, o 1º Secretário
declarará o número de cédulas encontradas,
passando-as, em seguida, uma por uma, ao
Presidente, que lerá em voz alta o seu conteúdo
e as entregará ao 2º Secretário. Concluída a
apuração,
o
Presidente
proclamará
os
resultados.
Parágrafo único. Na apuração dos votos a
que se refere êste artigo serão considerados
como votos contrários as cédulas em branco.
Art. 166. Nenhum Senador presente
poderá
escusar-se
de
votar,
salvo
nos assuntos em que tenha interêsse individual.

Art. 167. A votação não se interrompe senão
por falta de número legal de senadores.
Art. 168. Dando-se empate numa votação,
será ela repetida na sessão seguinte; se o empate se
reproduzir, o Presidente desempatará.
TÍTULO VIII
Dos orçamentos
Art. 169 – Recebida da Câmara dos
Deputados a proposição orçando a Receita e
fixando a Despesa Geral da República, será
imediatamente envia da à Comissão de Finanças
providenciando a Mesa para que seja publicada e
distribuídos os respectivos avulsos dentro do mais
curto espaço de tempo.
Art. 170. Na sessão em que se realize a
distribuição de que trata o artigo anterior, o
Presidente, após a leitura do expediente, anunciará
que a proposição receberá emendas dos
Senadores perante a Mesa, durante as seis
sessões seguintes.
Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido,
as emendas, sempre justificadas por escrito, serão
numeradas na ordem de apresentação, publicadas
a remetidas à Comissão de Finanças, que emitirá
simultâneamente parecer sôbre elas, sôbre as que
lhe tenham sido apresentadas diretamente e sôbre
a proposição oferecendo por sua vez, as emendas
que julgar necessárias.
Art. 171. A discussão e a votação da
proposição no plenário serão feitas por partes. Para
esse fim, destacar-se-ão às disposições relativas às
Receita e à Despesa, a cada Ministério, ao
Congresso Nacional, à Presidência da República e
Órgãos Imediatos e ao Poder Judiciário como se
fossem projetos distintos.
Parágrafo único. A numeração das emendas a
êsse
projeto
será
feita
separadamente,
correspondendo aos respectivos anexos de modo a
poderem êles subir ao plenário também em
separado.
Art. 172. As emendas do Senado ao projeto
relativo ao orçamento serão discutidas com a mesma
proposição e votadas antes dêle, em dois grupos,
obedecendo à classificação dos pareceres favoráveis
ou contrários, salvo destaque concedido pelo
Senado a requerimento de qualquer Senador para
votação isolada. No grupo das emendas com parecer
favorável compreende-se as da Comissão de Finan-
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ças e as que tenham sido, por ela aceitas com
modificações ou para constituirem projeto em
separado.
Parágrafo único. Será votada separadamente
a emenda que tenha sub-emenda da Comissão,
votando-se em primeiro lugar a sub-emenda.
Art. 173. Não é permitido apresentar aos
projetos de leis anuas emendas com caráter de
proposições principais e que devam seguir os
trâmites de projeto de lei.
Parágrafo único. A recusa pela Mesa, de
emenda infringente dêste artigo deverá ser
publicada, podendo o seu autor recorrer para o
Senado.
TÍTULO IX
Da tomada de contas
Art. 174. Será precedida de parecer das
comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e
deliberação do Senado sôbre tomada de contas do
Presidente da República (art. 66, VIII, da Const.
Fed.).
Art. 175. Chegando à Mesa em qualquer hora
da sessão, a tomada de contas, o Presidente,
independente de leitura no expediente, mandará
publicar o projeto sôbre a matéria, com o balanço
geral das contas da União e documentos que o
instruem, organizados pela Contadoria Central da
República, sendo distribuídos aos senadores os
respectivos avulsos, dentro do prazo de 8 dias.
§ 1º Durante os 5 dias úteis seguintes à
distribuição dos avulsos ficará o projeto em pauta,
para receber emendas e pedidos de informação.
§ 2º Findo o prazo do parágrafo anterior, serão
aas emendas e pedidos de informação, dentro de 48
horas seguintes, mandados publicar pelo Presidente,
depois de devidamente classificados.
§ 3º Em seguida, a Mesa remeterá o processo
com as emendas às comissões designadas no artigo
precedente, emitindo cada uma delas o seu parecer
dentro do prazo máximo de 20 dias.
TÍTULO X
Da reforma constitucional
Art. 176. Considerar-se-á proposta ao
Senado emenda à Constituição se apresentada
quando não yigente o estado de sítio,
pela quarta parte, no mínimo, dos seus
membros, ou por mais de metade das assembléias

legislativas dos Estados no decurso de 3 anos.
Parágrafo Único. Não será objeto de
deliberação emenda à Constituição, tendente a
abolir a Federação ou a Republica.
Art. 177. Recebida a proposta de
emenda à Constituição, será lida na hora do
expediente e mandada publicar como Projeto de
Reforma
Constitucional
no
Diário
do
Congresso Nacional e em avulsos para serem
distribuídos entre os senadores, ficando sobre a
Mesa durante 10 dias úteis para receber
emendas.
Parágrafo único. Não serão admitidas
emendas que não tenham relação direta e
imediata com a proposição inicial.
Art. 178. Nas 48 horas seguintes à leitura
determinada no artigo precedente será eleita
uma Comissão de Reforma Constitucional, de 15
membros, sob o critério do art. 44, deste
Regimento.
§ 1º Findo o prazo estabelecido
no presente artigo, serão lidas, apoiadas por
seis senadores e mandadas publicar as
emendas que tenham sido oferecida ao
projeto perante a Mesa e tôda a matéria será
enviada à Comissão Especial para emitir parecer
dentro do prazo máximo de 30 dias.
§
2.º
Cinco
dias
depois
de
publicado o parecer no Diário do Congresso
Nacional e em avulsos ,com o projeto e as
emendas, será a matéria incluída em ordem do
dia.
Art. 179. A primeira discussão será em
globo, procedendo-se, porém, à votação das
emendas por artigo, e, a seguir, do
projeto, artigo por artigo.
Parágrafo único. Aprovado o projeto
nesse turno com as emendas, voltará à
Comissão que, em 48 horas, apresentará a
redação do vencido.
Art.
180.
Presente
à
Mesa
e
publicada, no .Diário do Congresso Nacional e em
avulso a redação a que se refere o parágrafo único
do artigo anterior, juntamente com o projeto inicial e
as emendas aprovadas, abrir - se - a durante 5 dias
a segunda discussão, abrangendo o projeto e as
novas emendas oferecidas em plenário do decurso
desse prazo.
§ 1º Antes de submetidas à discussão,
serão as novas emendas lidas e sujeitas
ao apoiamento de que trata o § 1º do art. 178.
§
2º
Havendo
emendas
o
projeto será novamente enviado à Comissão
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Especial, a fim de sôbre elas se pronunciar dentro de
10 dias.
§ 3º Esgotado êsse prazo, com ou sem
parecer, e publicado e distribuído em avulso o
parecer, se houver, cinco dias depois se realizará a
votação.
§ 4º Votar-se-ão em primeiro lugar às
emendas, por grupos das que tiverem parecer
favorável e das que tiverem parecer contrário, salvo
os destaques requeridos e excetuadas as emendas
com sub-emenda da Comissão Especial, as quais
serão sempre votadas separadamente. A votação do
projeto será em globo, com as alterações resultantes
das emendas aceitas.
§ 5º Aprovada qualquer emenda, será o
projeto remetido à Comissão Especial para elaborar
a redação final, que será submetida à discussão
depois de publicada.
Art. 181. Nas discussões, cada Senador tem
direito a falar durante duas horas, em uma ou mais
vêzes. As questões de ordem só poderão ser
propostas dentro dêsse mesmo prazo total.
§ 1º Ao relator, ou ao membro da Comissão
Especial que o substituir é licito replicar a qualquer
Senador, nos prazos que cabem a cada Senador.
§ 2º Tôdas as discussões poderão ser
encerradas mediante requerimento assinado por um
quarto do número total dos senadores e aprovado
por dois têrços, pelo menos dos presentes, desde
que já se tenham efetuado em duas sessões
anteriores.
§ 3º O interstício entre a votação e qualquer
ato inicial da discussão subseqüente do Projeto de
Reforma da Constituição, será de 48 horas.
Art. 182. Para encaminhamento de votação só
será permitida a palavra uma vez a cada Senador
por 15 minutos.
Art. 183. Todos os prazos e interstícios, são
improrrogáveis, mas podem ser reduzidos, a
requerimento de qualquer Senador, aprovado pelo
Senado, inclusive os que já tiverem sido iniciados.
Art. 184. Em tudo quanto não contrariem estas
disposições especiais, regularão a tramitação da
matéria as disposições do Regimento atinentes aos
projetos de lei ordinária.
Art. 185. Aprovado o Projeto por maioria
absoluta ou dois têrços dos membros do Senado,
será remetido à Câmara dos Deputados com a
comunicação do "quorum" da votação em ambos os
turnos.

§ 1º Se a aprovação tiver sido por maioria
absoluta, o Projeto terá na sessão legislativa
ordinária seguinte a mesma tramitação prescrita nos
artigos anteriores, qualquer que tenha sido o
"quorum" constitucional da votação da Câmara dos
Deputados. O mesmo acontecerá, se a aprovação do
Senado tiver sido por dois têrços e a da câmara por
maioria absoluta.
§ 2º Se aceito por uma e não aceito por outra
das Câmaras do Congresso Nacional, coniderar-se-á
rejeitado o projeto.
§ 3º Recebendo emenda da Câmara dos
Deputados o projeto iniciado no Senado, êste só
poderá aprová-la por maioria absoluta ou dois têrços
dos seus membros, depois de parecer da Comissão
Especial.
Art. 186. Aprovada a reforma pelas duas
Casas do Congresso Nacional, nos têrmos dos §§ 2º
e 3º do art. 217 da Const. Fed., será promulgada
pelas respectivas Mesas dentro de 48 horas,
publicada com a assinatura dos seus membros e
anexada, com o respectivo numero de origem, no
texto da Constituição.
Art. 187. Sempre que o Senado tiver
conhecimento de que a Câmara dos Deputados
aprovou, definitivamente, emenda à Constituição
nêle iniciada, assentará com a Mesa da outra Casa
do Congresso Nacional sua promulgação, dando
publicidade, no Diário do Congresso Nacional no
local e hora em que ela se realizará.
TÍTULO XI
Do comparecimento dos Ministros de Estado
Art. 188. A convocação de um ministro de
Estado, resolvida pelo Senado, para comparecer
perante êste ou qualquer das suas comissões, será
feita por ofício do 1º Secretário, acompanhado de
cópia do requerimento das informações pretendidas.
Nesse mesmo ofício, solicitar-se-á ao Ministro
designe, dentro de prazo determinado e nas horas
de sessão, o momento em que deverá comparecer.
Art. 189. O Senado designará dia e hora para
serem ouvidos os ministros de Estado que
solicitarem.
Art. 190. O ministro de Estado que comparecer
perante o Senado para o fim de prestar
esclarecimentos ou solicitar providências, terá
assento na primeira bancada.
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Art. 191. Se o tempo ordinário da sessão não
bastar ao ministro convocado para prestar as
informações solicitadas, o Senado prorrogará a
sessão ou designará outro dia para novo
comparecimento.
Art. 192. Se o ministro convocado não
comparecer no dia e hora designado, na forma do
art. 188, sem causa justificada, o Presidente do
Senado providenciará no sentido de ser
imediatamente instaurado processo por crime de
responsabilidade.
TÍTULO XII
Do Senado como órgão Judiciário
Art. 193. Quando o Sendo tiver de julgar o
Presidente da República, os membros do Supremo
Tribunal Federal, os ministros de Estado e o
Procurador Geral da República, será presidido pelo
Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Art. 194. Para êsse fim, e logo que lhe sejam
enviados os documentos indispensáveis ao
processo, o Presidente do Senado oficiará ao do
Supremo Tribunal Federal, convidando-o a assumir a
presidência no dia e hora designados.
Art. 195. O processo de julgamento será
estabelecido em lei.
TÍTULO XIII
Da economia interna do Senado e sua Polícia
Art. 196. A Mesa fará manter a ordem e o
respeito indispensáveis no edifício do Senado e suas
dependências e exercerá a atribuição de distribuir e
fiscalizar o serviço da Secretaria, empregando para
êsse fim os meios facultados no respectivo
Regulamento.
Art. 197. O policiamento do edifício do Senado
e de suas dependências compete, privativamente, à
Comissão Diretora sob a direção do Presidente, sem
a intervenção de qualquer outro Poder.
Parágrafo único. Far-se-á o policiamento,
ordinàriamente, com a polícia privativa do Senado e,
se necessário por fôrça pública e agentes da polícia
comum requisitados e postos à disposição da Mesa.
Art. 198. E' permitido a qualquer pessoa, vestida
decentemente, assistir às sessões, do lugar que lhe fôr
reservado, sem armas e conservando-se em silêncio.

Art. 199. Se no edifício do Senado ou em suas
dependências alguém perturbar a ordem, depois da
primeira advertência, o Presidente mandará pô-lo em
custódia: feitas as averiguações necessárias,
mandará soltá-lo ou entregar à autoridade
competente, com ofício do 1º Secretário participando
a ocorrência.
Art. 200. Ao Ministro da Fazenda serão
enviadas as fôlhas do subsídio dos senadores e as
dos vencimentos dos funcionários da Secretaria, a
fim de serem pagas pelo Tesouro Nacional no
edifício do Senado.
Art. 201. O Diretor Geral da Secretaria, sob a
fiscalização do Comissão Diretora servirá de
tesoureiro das quantias que forem votadas na lei do
orçamento
ou
em
créditos
especiais
ou
extraordinários, para as despesas ordinárias e
eventuais da Casa. Recolherá as quantias que
receber do Tesouro Nacional ao cofre da Secretaria,
do Banco do Brasil ou à caixa Econômica, se assim
julgar mais conveniente a Comissão Diretora.
Art. 202. Mensalmente, o Diretor Geral da
Secretaria apresentará conta do que recebeu e
despendeu e do saldo que existe em caixa, a fim de
ser examinada e aprovada pelo Vice-Presidente e
trimestralmente pela Comissão Diretora.
Parágrafo único. No começo de cada ano, a
Comissão Diretora requisitará ao Ministro da
Fazenda os saldos das verbas do Senado, do ano
anterior, que ficaram, no Tesouro, a fim de dar-lhes
aplicação nos serviços do Senado, de acôrdo com as
suas necessidades.
TÍTULO XIV
Da Secretaria
Art. 203. Haverá um livro de inscrição pessoal
dos senadores, destinado a registrar o nome
parlamentar, idade, estado civil de cada um e outras
declarações que deva ou julgue conveniente fazer.
Parágrafo único. Nêsse livro o Senador se
inscreverá de próprio punho, fazendo as declarações
referidas neste artigo e no parágrafo 1º do art. 44, a
fim de lhe ser expedida a carteira de identidade pelo
1º Secretário.
Art. 204. Os serviços do Senado serão
executados pela sua Secretaria e reger-se-ão por um
regulamento especial que fica considerado parte
integrante dêste Regimento.
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Parágrafo único. A Comissão Diretora não obrigatória quando incorporadas ao Regimento.
poderá requisitar funcionários de qualquer repartição
Art. 208. Nenhum Senador poderá falar pela
ou serviço público, salvo o disposto no parágrafo ordem por mais de dez minutos, nem mais de uma
único do art. 197.
vez sôbre cada assunto ou questão.
Art.
209.
As
petições,
memoriais,
representações ou outros documentos dirigidos ao
TÍTULO XV
Senado deverão ser entregues ao Diretor Geral da
Secretaria e serão, segundo a sua natureza,
Disposições Gerais
remetidos às comissões competentes ou arquivados,
Art. 205. O Regimento Interno só poderá ser depois de lidos, em súmula, no expediente da
modificado ou reformado por meio de projeto de sessão.
resolução, oferecido por qualquer Senador, pela
Parágrafo único. Não serão recebidas petições
Comissão Diretora ou por comissão especial e representações sem data e assinatura, ou em
nomeada em virtude de deliberação do Senado e da têrmos desrespeitosos. As assinaturas serão
qual deverá fazer parte um membro da Comissão reconhecidas quando a Mesa julgar necessário.
Diretora.
Art. 210. Quando uma Comissão julgue que
§ 1º Em qualquer caso, o projeto, após qualquer dos documentos a que se refere o artigo
publicado e distribuído em avulsos, ficará sôbre a anterior não deve ter andamento, mandará arquivámesa durante três sessões, a fim de receber lo, podendo ser reaberto o seu estudo, se o Senado
emendas, indo depois dêsse prazo, para o efeito de assim o deliberar, a requerimento de qualquer de
parecer, à Comissão especial que o elaborou, ou à seus membros.
Comissão Diretora, se fôr o projeto de sua iniciativa
Art. 211. A irradiação ou gravação de
ou de algum Senador.
discursos proferidos no Senado dependerá de
§ 2º O parecer mencionado no parágrafo autorização da Comissão Diretora ou de
precedente será emitido dentro de 10 dias, quando o requerimento de um quinto de membros do Senado.
projeto seja de simples modificações, e de 20 dias,
Art. 212. A Mesa fará imprimir e distribuir, no
quando se trate de reforma.
princípio de cada sessão legislativa, uma Sinopse de
§ 3º A discussão do projeto e das emendas tôdas as proposições que estejam em curso ou
em plenário será em globo, votando-se em primeiro tenham sido resolvidas pelo Senado na sessão
lugar as emendas, uma por uma, e depois o projeto anterior.
por títulos, capítulos o seções, se os contiver,
Parágrafo único. Até o dia 10 de cada mês,
conforme delibere o Senado, por consulta do durante a sessão legislativa, será publicada
Presidente ou a requerimento de algum Senador.
uma resenha indicando as matérias enviadas
Art. 206. A Mesa fará todos os anos, ao fim da no mês anterior, à sanção e à Câmara dos
sessão Iegislativa, a consolidação das modificações Deputados.
que tenham sido feitas no Regimento, do qual
Art. 213. Os trabalhos do Senado – projetos,
mandará tirar nova edição durante o interregno das pareceres, emendas, estudos, relatórios, sugestões,
sessões.
debates – serão classificados segundo o assunto a
Art. 207. As dúvidas sôbre a interpretação do que se referem e publicados em Anais e
Regimento Interno, na sua prática, constituirão Documentos Parlamentares.
questões de ordem, que poderão ser suscitadas em
Art. 214. Os Deputados Federais têm livre
qualquer fase da sessão.
ingresso e podem assistir às sessões públicas ou
§ 1º. Das questões de ordem, que serão secretas do Senado ou das suas Comissões.
decididas pelo Presidente, haverá recurso para o
Senado, a requerimento de qualquer de seus
TÍTULO XVI
membros. O Presidente poderá, entretanto,
independente de requerimento, submeter ao plenário
Disposições Transitórias
a decisão das questões.
§ 2º As decisões sôbre que dispõe
Art. 215. Fica a Comissão Diretora autorizada
êste
artigo
consideram-se
como a elaborar, dentro de 60 dias, um projeto de revisão
simples precedentes e só adquirem fôrça do Regulamento do Senado.
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Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 1948.
– Hamilton Nogueira, Presidente. – Attillio Vivacqua,
Relator. – Clodomir Cardoso.
O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de
Resolução nº 7, cuja redação final acaba de ser
aprovado, vai à promulgação. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador Sá
Tinoco requereu a nomeação de uma Comissão
Mista para proceder a investigações e estudos
referentes à situação agrícola do País. O
requerimento foi aprovado em sessão de 30 de
janeiro último.
A Mesa do Senado, na forma do Regimento,
consultou a da Câmara dos Deputados, no sentido
da organização dessa Comissão. Aceito o alvitre,
nomeie para integrarem a referida Comissão os Srs.
Senadores Sá Tinoco, Santos Neves e Joaquim
Pires.
Esgotada a hora do expediente, passa-se à:

Roberto Glasser.
Olavo Oliveira (23).

1ª discussão do Projeto nº 9, de 1948, que
estabelece normas para a concessão de assistência
judiciária aos necessitados (anteprojeto nº 2, de
1948, da Comissão Mista de Leis Complementares).
O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr.
Presidente, como se verifica da Ordem do Dia
publicada, o Projeto nº 9, de 1948, não tem parecer
de nenhuma das comissões do Senado.
E' um projeto que consubstancia o anteprojeto nº 2, de 1948, da Comissão Mista de Leis
Complementares.
Na última reunião do Congresso Nacional foi
aprovada a seguinte indicação:
"Enquanto não entrar em vigor o novo
Regimento comum, e salvo o disposto nos
Parágrafos 1º e 3º do art. 67, da Constituição, a
iniciativa da discussão dos projetos elaborados pela
ORDEM DO DIA
Comissão Mista de Leis Complementares, caberá à
Casa do Congresso a que pertencer o relator,
Comparecem mais os Senhores Senadores:
independente de qualquer outro parecer".
Verifica-se. Sr. Presidente, que o relator dêste
Alvaro Maia.
projeto
oriundo
da
comissão
de
Leis
Alfredo Nasser.
Complementares, pertence à outra Casa do
Pinto Aleixo.
Congresso. Em conseqüência, pela aprovação da
Andrade Ramos.
própria indicação, essa proposição só poderia ter
Mathias Olympio.
iniciativa na Câmara dos Deputados. Mas, mesmo
Durval Cruz.
que a sua iniciativa fôsse do Senado, não poderia
Ferreira de Souza.
ser dispensada a apreciação das Comissões
Walter Franco (9).
respectivas, porque a indicação exclue da não
apreciação das Comissões sòmente os projetos que
Deixam de comparecer os Senhores não estejam compreendidos no disposto nos §§ 1º e
Senadores:
3º do art. 67, da Constituição.
Sr. Presidente, o art. 67, § 1º, da Constituição,
Augusto Meira.
diz o seguinte:
Victorino Freire.
"A iniciativa das leis, ressalvados os casos de
José Neiva.
competência exclusiva, cabe ao Presidente da
Plínio Pompeu.
República e a qualquer membro ou Comissão da
Georgino Avelino.
Câmara dos Deputados e do Senado Federal".
Novaes Filho.
§ 1º Cabe à Câmara dos Deputados e
Etelvino Lins.
ao
Presidente
da
RepúApolonio Sales.
Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pereira Moacyr.
Pereira Pinto.
Mello Vianna.
Bernardes Filho.
Marcondes Filho.
Euclydes Vieira.
Roberto Simonsen.
Pedro Ludovico.
Filinto Müller.
Vespasiano Martins.
Flávio Guimarães.
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blica a iniciativa da lei de fixação das Fôrças
Armadas e a de tôdas as Leis sôbre matéria
financeira".
Examinando-se o projeto que está na Ordem
do Dia, verifica-se que o seu art. 3º estabelece
isenção de taxas jurídicas e de sêlos.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte? (Assentimento do orador).
V. Ex.ª acha que isso é matéria financeira?
Sustentada essa tese, o Senado perderá suas
atribuições, descerá de suas funções constitucionais.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª preste bem
atenção ao que diz o Projeto no art. 3º: "A
assistência judiciária compreende as seguintes
isenções: as taxas judiciárias a sêlos.
O SR. ATTILLIO VIVACQUA: – Isto é um
complemento da lei.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O projeto cria a
assistência judiciária. V. Ex.ª não deve sustentar
êsse ponto de vista porque o Senado então se
despojaria de tôdas as suas funções.
O SR. IVO D'AQUINO: – E' questão que deve
ser examinada pela Comissão de Constituição e
Justiça. Não quero adiantar minha opinião. Embora
aquela Comissão admita a constitucionalidade de
iniciativa do Senado, há ainda outra questão a
examinar, e a respeito da qual, estou certo,
concordarão os Srs. Senadores com a minha
opinião.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não estou,
em absoluto, de acôrdo nem com a primeira
argumentação de V. Ex.ª, nem com a atual. Veja
o nobre colega a data da Indicação e data do
Projeto.
O SR. IVO D'AQUINO (lendo): – "Enquanto
não entrar em vigor o novo Regimento Comum, e
salvo o disposto nos §§ 1º e 3º do art. 67 da
Constituição, iniciativa da discussão dos projetos
elaborados pela Comissão Mista de Leis
Complementares caberá à Casa da Congresso a que
pertencer o Relator, independente de qualquer outro
parecer".
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Veja o nobre
colega as datas da aprovação da Indicação e da
distribuição do Projeto ao Senado.

O SR. IVO D'AQUINO: – A Indicação é datada
de 5 de fevereiro.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Mas
publicada quando?
O SR. IVO D'AQUINO: – No dia imediato, no
"Diário do Congresso".
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O que é
publicado no "Diário" só entra em vigor no dia
seguinte. Veja V. Ex.ª que, no dia anterior, entrou o
projeto no Senado.
O SR. IVO D'AQUINO: – A data não tem
importância. A questão é que o Congresso Nacional
deliberou, bem ou mal, que, sendo relator do projeto
um deputado, a iniciativa daquêle cabe à Câmara
dos Deputados. Ou eu não entendo o que foi votado
e aprovado, ou então, sendo relator do projeto, na
Comissão Mista de Leis Complementares, um
Deputado, caberá à Câmara dos Deputados a sua
apreciação inicial.
O projeto que está na Ordem do Dia é de real
importância. Não deverá o Senado votá-lo sem a
apreciação prévia das suas comissões competentes.
De outra forma, a inclusão do projeto em ordem do
dia constituirá surpresa para esta Casa. (Muito bem).
Daí a questão de ordem que levanto, para
que, antes da apreciação do projeto pelo plenário,
sejam ouvidas aquelas Comissões, enviando à Mesa
para êsse fim, o seguinte requerimento, que solicito
seja tomado em consideração pelo Senado:
Requeiro seja retirado da Ordem do Dia o
Projeto nº 9 de 1948, e ouvidas sôbre o mesmo as
Comissões competentes.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem).
O SR. FERREIRA DE SOUZA (pela ordem):
– Sr. Presidente, sou integralmente, o responsável pelo
encaminhamento do projeto ao Senado da República.
Des'arte, chamo a mim todo o possível êrro
que dessa minha atitude houver decorrido.
A Mesa nada tem que vêr com isso e quero
declarar que, como Presidente da Comissão Mista
de Leis Complementares, encaminhei o projeto ao
Senado, e que, ainda agora, me parece deva o
mesmo ter início nesta Casa do Parlamento.
Sr. Presidente, a Comissão Mista de
Leis
Complementares
não
está
re-
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gida por qualquer regimento próprio, nem existe,
ainda, Regimento Comum para as duas Casas do
Parlamento. De sorte que, numa de suas primeiras
sessões, deliberou a Comissão Mista ater-se a
ambos os Regimentos – o da Câmara dos
Deputados e o do Senado Federal.
Como se agitasse, na aludida reunião, a
questão de se saber a qual das Câmaras deveriam
ser encaminhados os projetos, ficou combinado,
entre seus próprios membros, que a Presidência,
respeitada a competência privativa da Câmara dos
Deputados, faria distribuição alternada.
Votado que foi o primeiro projeto da Comissão
Mista de Leis Complementares, referente à
distribuição da taxa de dez por cento do Impôsto de
Renda pelos Municípios, foi êle enviado à Câmara
dos
Deputados.
Respeitou-se
dest'arte,
a
competência privativa da referida Casa do
Parlamento, no tocante ao início dos projetos de
ordem financeira.
O projeto votado logo a seguir, foi o da
Assistência Judiciária aos necessitados, e,
atendendo, ao que ficara asentado na própria
Comissão a Presidência houve por bem encaminhálo ao Senado, porque, pelo critério da alternação,
outra não poderia ser a sua atitude.
Alega, agora, o nobre Senador Ivo d'Aquino...
O SR. IVO D'AQUINO: – Já era do meu
conhecimento, pois V. Ex.ª teve a bondade de me por
ao par do assunto, tanto que hoje fiquei surpreendido
com a aprovação dessa Indicação pelo Congresso
Nacional. Ela alterou tôda a nossa orientação.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Essa
Indicação não poderia ser votada e nego-lhe
obediência. Não obriga ao Senado, como vou
demonstrar.
O SR. IVO D'AQUINO: – Então. Vossa Ex.ª
terá a bondade de demonstrá-lo. Nem tive o intuito de
criticar a orientação de V. Ex.ª. Pensei até que o projeto
houvesse entrado em ordem do Dia por equivoco.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Quanto à
inclusão em Ordem do Dia, não tive participação;
quanto, porém, à distribuição do Senado, reafirmo
que foi de minha autoria.
O SR. IVO D'AQUINO: – Na realidade a
indicação foi aprovada pelo Congresso Nacional.
Talvez eu estivesse presente quando da sua
aprovação; no entanto, – confesso – não percebi o
que estava fazendo.

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Lançaria até
um apêlo a qualquer dos parlamentares, daqui ou da
Câmara dos Deputados para que declarassem se
tiveram ciência da indicação no momento em ela foi
votada. Todos sabemos que na última sessão do
Congresso decorreu muito tempo, sem que
houvesse número para qualquer votação e quando
se completou o número, o nobre Sr. Presidente
imediatamente notificou o orador que estava na
tribuna de que ia começar a votação.
Não é esta, entretanto, a razão pela qual
desconheço a autoridade dessa deliberação. Sabem
VV. Excias. que a Constituição é expressa no
declarar que as sessões conjuntas têm finalidade
especial. Uma delas é a votação do Regimento
Comum; outra a deliberação sôbre os vetos. Uma
Assembléia qualquer convocada para determinado
fim só pode deliberar sôbre as matérias constantes
daquele fim.
A última sessão conjunta do Congresso
Nacional foi convocada nos têrmos da publicação
feita no "Diário do Congresso" e contida nos
telegramas dirigidos a todos os parlamentares, com
o fim exclusivo de deliberar sôbre o veto oposto
pelo Sr. Presidente da República à Lei Orgânica do
Distrito Federal. Conseqüentemente não era possível
propôr, qualquer outra deliberação, sôbretudo
com
caráter
obrigatório
para
os
demais
parlamentares. Ora, a convocação como diz a
própria indicação do Deputado Acúrcio Tôrres, não
foi feita para deliberar sôbre a matéria de Regimento,
tanto assim que diz: "enquanto não fôr votado o
Regimento comum"...
Se se cogitava de matéria de Regimento
comum, sôbre ela não poderia deliberar um
Congresso reunido em sessão conjunta, convocada
exclusivamente para deliberar sôbre um veto. Por
isso a deliberação me surpreendeu também.
Há ainda a circunstância de a deliberação só
entrar em vigor no dia 7 ou 8, na melhor das
hipóteses. Além disso, não teria sido votada, depois
de publicada. Ainda há poucos momentos vimos
como a Mesa, uma vez aprovada a redação final do
novo Regimento e depois de publicada, proclamou o
início da sua vigência. Esta outra não teve nenhuma
proclamação depois de aprovada, e, assim não se
tornou obrigatória, não chegou a ser deliberação que
pudesse ligar de maneira absoluta as duas Casas do
Parlamento, os Senadores e Deputados.
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Por isso, mantive a distribuição que havia sido
feita ao Senadoª do projeto sôbre a Assistência
Judiciária. No particular, posso afirmar que se tivesse
ouvido a proposta do Sr. Deputado Acúrcio Tôrres,
eu lhe teria oposto tôdas as considerações possíveis,
porquanto deliberarse que os projetos das
Comissões Mistas sejam enviados à Câmara a que
pertença o relator, seria estabelecer dentro dessas
Comissões, a concorrência, a luta, porque o ser
relator importaria na competência desta ou daquela
Câmara. Esta foi a razão pela qual a Comissão Mista
se pronunciou pela distribuição alternada dos
projetos.
Posso ainda adiantar a V. Ex.ª, Senhor
Presidente – se me permitem dois dos eminentes
colegas da Comissão do Regimento Comum, os
ilustres Senadores Attillio Vivacqua e João
Viallasbôoas – que, com a colaboração dos
membros da Câmara dos Deputados, nessa
Comissão, já ontem se resolveu que os projetos da
Comissão Mista seriam distribuídos alternadamente,
apenas respeitadas a competência privativa da
Câmara dos Deputados.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Ex.ª permite outro
aparte? (Assentimento do orador) – Temos, então,
que considerar o seguinte: se V. Ex.ª entende que a
indicação votada pelo Congresso não tem fôrça de
obediência quanto às Câmaras que o compõem,
também não a terá a deliberação da Comissão Mista.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vou
concordar com V. Ex.ª
O SR. ARTHUR SANTOS: – Neste ponto,
concordo com o nobre Senador Ivo d'Aquino.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Também
estou de acôrdo com o ilustre Senador Ivo d'Aquino,
nesse ponto.
O. SR IVO D'AQUINO: – Permita-me o nobre
orador uma interrupção. O que me preocupa, além
da questão de forma, é o Senado ser surpreendido
com apreciação de matéria tão complexa, sem
parecer de qualquer de suas Comissões.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Muito bem.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O meu nobre
colega vai permitir-me. "Surpreendido" não é bem o
têrmo. O projeto foi publicado e anunciado para a
Ordem do Dia da sessão de hoje. Não há, portanto,
pròpriamente surpresa. V. Ex.ª sabe muito bem
disso.

O SR. ARTHUR SANTOS: – Falta o parecer
de qualquer das Comissões.
O SR. IVO D'AQUINO: – O plenário sempre
se orientou pelo parecer dos seus órgãos técnicos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vou
concordar com V. Ex.ª. Minha divergência é apenas
quanto ao têrmo "surpreendido".
O SR. IVO D'AQUINO: – Quando digo
"surpreendido" é no sentido jurídico da expressão.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Quanto ao
parecer das Comissões técnicas, em princípio, estou
de acôrdo com V. Ex.ª. Apesar dessa deliberação – a
meu ver irregular – da última sessão conjunta,
também a Câmara dos Deputados está de acôrdo
com a nossa orientação. Afirmo a V. Ex.ª – e a
comunicação foi feita, ontem, em sessão da
Comissão Especial do Regimento Comum, pelo
nobre Deputado Munhoz da Rocha, Primeiro
Secretário da Câmara dos Deputados – que aquela
Casa do Congressa, recebendo o projeto relativo à
distribuição do impôsto da renda, mandou-o à sua
Comissão de Finanças. A Mesa daquela Casa,
porém, tomou a iniciativa de elaborar indicação,
determinando que os projetos da Comissão Mista
não vão, inicialmente, às Comissões técnicas da
Casa. A indicação é da própria Mesa da Câmara. No
entanto, ela mesma não está cumprindo essa norma.
E' preciso que, em indicação própria, ressalve a
norma de caráter interno.
No particular, estou de acôrdo com o nobre
colega. Nem o Regimento do Senado, nem o da
Câmara estabelecem a desnecessidade de
audiência de qualquer das Comissões da Casa.
Posso, entretanto, adiantar que, no projeto de
Regimento Comum, será estabelecida essa
desnecessidade para a primeira discussão.
Emendado o projeto as Comissões da Casa,
sòmente nessa oportunidade se manifestarão. E' a
mesma praxe adotada em tôdas as Casas do
Parlamento: sempre que o projeto se origina de uma
Comissão, é submetido, desde logo, ao exame do
plenário. Emendado, é, então, ouvido o órgão
técnico, já em fase de segunda discussão.
No tocante ao Regimento do Senado, o meu
nobre colega Senador Ivo d'Aquino tem razão: para que
o projeto pudesse entrar em Ordem do Dia sem parecer
da respectiva Comissão, seria preciso houvesse
decisão de caráter regimental, modificadora da nor-
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ma interna, uma vez que ainda não temos o
Regimento Comum.
Fêz-se referência ao parecer que ofereci
sôbre a iniciativa de projetos contendo matéria
financeira e que teve a felicidade de ser subscrito
pela quase unanimidade dos membros da
Comissão de Constituição e Justiça, os quais, ainda
hoje – permitam-me a imodéstia – fazem as
mais gentis e honrosas referências à minha
pessoa.
Ali foi declarado em um dos capítulos – talvez
o mais aceito pelo Senado – que para se considerar
financeiro o projeto de lei, no sentido de se
estabelecer a privatividade da iniciativa da Câmara
dos Deputados, é necessário que a matéria
financeira seja a principal, dominante, e que tôdas as
outras sejam acessórias. Quando, porém, a matéria
financeira é acessória de matéria econômica, política
ou social, então, a lei deixa de ser financeira. Até
porque, consoante autores citados naquele trabalho,
nenhuma lei deixa de trazer, desta ou daquela forma,
conseqüências financeiras.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Vou mais longe.
No caso do projeto em debate, não se trata de
matéria, e, sim de natureza fiscal.
O SR. IVO D'AQUINO: – Matéria relativa a
sêlo é, evidentemente, matéria financeira.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não quero
entrar nêsse assunto. O de que se trata é da
responsabilidade que se cria para o Poder Público
com a indenização devida às testemunhas, que
nunca chegará a ser realidade, em conseqüência
dos salários que dispõe sejam pagos pelos
industriais a testemunhas convocadas para depor.
Embora haja aí o caráter financeiro, êste é
puramente acessório. O que importa é o âmago, a
subsistência do projeto, que dispõe sôbre a
assistência judiciária. Essa providência é apenas um
adminículo do projeto completo sôbre a assistência
judiciária.
No mais, Sr. Presidente, estou de acôrdo com
o nobre Senador Ivo D'Aquino. Salvo indicação
especial em contrário – que não desejo fazer – o
projeto deve ser enviado à Comissão técnica que a
Mesa julgar indicada, para sôbre ele opinar. (Muito
bem.)
Vem à Mesa e é lido o seguinte:

REQUERIMENO
Nº 27, de 1948
Requeiro seja retirado da Ordem do Dia o
Projeto nº 9, de 1948, e ouvidas sôbre o mesmo as
Comissões competentes.
Sala das Sessões, em 13 de fevereiro de
1948. – Ivo d'Aquino.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento, formulado pelo Sr. Senador Ivo
d'Aquino, no sentido da audiência da Comissão
técnica sôbre o projeto em discussão. A Mesa não
pode manifestar-se sôbre o requerimento, Cabe ao
plenário deliberar.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Distribuo o Projeto nº 9 à comissão de
Constituição e Justiça.
Discussão única da Proposição nº 9, de 1948,
que isenta de taxas postais e telegráficas a
correspondência do Decâno do Corpo Diplomático.
(Com parecer favorável, nº 138, da Comissão de
Finanças).
Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Tratando o projeto nº 9, de 1948, de assunto
pertinente ao Corpo Diplomático creditado junto ao
Govêrno Brasileiro, requeiro que sôbre a mesma seja
ouvida a Comissão de Relações Exteriores.
Sala das Sessões, em 13 de fevereiro, de
1948. – Adalberto Ribeiro.
Discussão única da Proposição nº 201, de
1947, que reorganiza a Contadoria Geral da
República e dá outras providências. (Com pareceres
ns. 136, da Comissão de Constituição e Justiça,
considerando inconstitucional, em vários de seus
dispositivos, o texto vindo da Câmara e oferecendolhe, como substitutivo, a própria proposta do
Executivo, acrecida dos artigos daquele não
merecedores dessa arguição; e 137, da Comissão de
Finanças, propondo, antes do seu estudo sôbre a
matéria, se manifeste o plenário sôbre a preliminar
da inconstitucionalidade).
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O SR. PRESIDENTE: – A Comissão de
Finanças propõe que, antes do estudo sôbre a
matéria, se manifeste o plenário sôbre a preliminar
de inconstitucionalidade de vários dispositivos,
levantada pela Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Sr. Presidente, a
matéria arguida na Comissão de Constituição e
Justiça merece consideração do plenário. O relator do
projeto, naquele órgão técnico, foi o nosso eminente
colega, Senador Etelvino Lins, que, em parecer,
sustentou brilhantemente a sua inconstitucionalidade.
Eu tomaria a liberdade de pedir para o assunto
a esclarecida atenção do Senado. Repete-se, a
miúdo, a praxe – a meu ver flagrantemente
inconstitucional e altamente lesiva aos interêsses
públicos – de se aproveitarem as Mensagens do
Poder Executivo, em que se propõe a criação ou
organização de serviços e a fixação dos respectivos
vencimentos, para se acrescentarem novos cargos
ou aumentarem as dotações correspondentes.
Há na Constituição preceito salutar, que
dispõe serem de iniciativa do Poder Executivo os
projetos de lei que criam empregos em serviços já
organizados
e
aumentem
vencimentos
do
funcionalismo. Entretanto, acham-se em trânsito na
Comissão de Constituição e Justiça e neste plenário
vários
projetos
enviados
por
Mensagens
presidenciais, em que se propõe a reorganização de
serviços administrativos, e que, no entretanto, foram
completamente desnaturados na Câmara dos
Deputados com o acréscimo de cargos ou aumento
de vencimentos.
Não é só Sr. Presidente. Prescreve também a
Constituição da República que cabe aos órgãos do
Poder Judiciário a organização das respectivas
secretarias. No entanto, originários da Câmara dos
Deputados, encontram-se no Senado vários projetos
cujas propostas do Poder Judiciário, do Tribunal de
Contas e do Tribunal Superior do Trabalho foram
alteradas naquela Casa do Congresso, com o
criação de inúmeros cargos, com aumento dos
vencimentos propostos nas respectivas mensagens
e com a criarão de vencimentos para os cargos
sugeridos pela Câmara.
Ora, Sr. Presidente. o assunto merece a
consideração do Senado, porque, a meu ver, estamos
em face de flagrante violação do texto constitucional.

O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito bem.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Além disso – e
sem que eu possa perceber com que critério – o
Poder legislativo invade as atribuições do Poder
Executivo, criando cargos em serviços já
organizados, majorando as propostas do Poder
Executivo com graves irreparáveis prejuízos para o
erário público.
Tenho
sustentado
na
Comissão
de
Constituição e Justiça que ao Poder Legislativo,
em casos desta natureza, cabe apenas, a
aprovação ou a recusa da proposta do
Poder Executivo ou dos órgãos que têm autonomia
na organização das respectivas secretarias, ou
quando muito, a diminuição dos vencimentos
sugeridos.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Que é uma
forma de recusa parcial.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Perfeitamente.
Mas, nunca, Sr. Presidente, porque seria
ilidir o preceito constitucional, o aproveitamento
dessas mensagens para a criação de novos
empregos ou de novos serviços públicos e,
principalmente, para a majoração dos vencimentos
constantes das tabelas apresentadas, pelo próprio
Poder Executivo.
O caso em espécie, submetido ao
conhecimento e à aprovação do Senado, é típico. O
parecer do nobre Senador Etelvino Lins é de uma
eloquência simplesmente irrespondível.
Diz êsse parecer: (lê):
"Em Mensagem nº 29, de 16 de novembro de
1946, encaminhou o Chefe do Poder Executivo à
consideração do Congresso Nacional um anteprojeto
de lei, dando nova organização aos serviços da
Contadoria Geral da República.
Diz a Mensagem:
"Na inclusa Exposição de Motivos, que me foi
presente pelo Ministro de Estado dos Negócios da
Fazenda, está justificada a necessidade de procederse à imediata reorganização da Contadoria Geral da
República, a fim de que possa êsse órgão melhor
atender aos encargos que lhe são atribuídos".
A Comissão de Finanças da Câmara adotou
a Mensagem Presidencial, mas, posteriormente
quando o projeto voltou ao órgão técnico
daquela
Casa
do
Congresso
para
pro-
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nunciar-se
sôbre
emendas,
o
Deputado
Orlando
Brasil
fêz
longas
considerações
sôbre
o
assunto
para
concluir
com
a
apresentação de um substitutivo, que, aceito pela
Comissão, com quatro vetos vencidos, tos a
aprovação do plenário.
"Cogita o projeto – prossegue o parecer
do Sr. Senador Etelvino Lins – em diversos
dos seus artigos e da tabela que o
acompanha,
de
funções
gratificadas,
atribuídas
a
funcionários
ocupantes
de
cargos em comissão na Contadoria Geral da
República.
As gratificações, que variavam no anteprojeto
encaminhado pelo Chefe do Executivo entre Cr$
6.000,00 e Cr$ 14.000,00 anuais foram majoradas no
substitutivo".
Além disso, Sr. Presidente, foram criados
novos cargos que não aqueles constantes do anteprojeto.
"Forçoso é reconhecer – diz ainda
o nobre Senador Etelvino Lins – pois,
que o substitutivo aprovado pela Câmara
dos Deputados está em choque com o
espírito e a própria letra da Constituição
Federal que estatui competir exclusivamente
ao Presidente da República a iniciativa de
leis que criem emprêgos em serviços existentes
ou aumentem vencimentos (parágrafo 2º do
art. 67). Se fôsse lícito ao Congresso Nacional,
ante uma Mensagem do Chefe do Poder Executivo
em tal sentido, dela afastar-se para criar outros
empregos..."
E
é
êsse
fato,
Sr
.Presidente,
que
está
ocorrendo
em
mais
de
um
dos casos, conforme me referi no início da minha
oração.
"...majorar
o
aumento
proposto
de
vencimentos
ou
estendê-lo
a
outras
categorias
de
funcionários,
estaria
burlado, evidentemente burlado, o dispositivo
constitucional
Apreciando
qualquer
iniciada
do
Presidente da República sôbre a matéria,
poderá o Congresso discordar da criação de
determinados
cargos:ou
de
todos,
mas nunca estabelecer a criação de outros,
poderá
discordar
do
aumento
proposto
de
vencimentos
para
negar-lhe
a
aprovação
in
totum
ou
reduzí-lo
e
nunca
majorá-lo
sob
qualquer
aspecto".

Sustenta o parecer portanto, Sr. Presidente,. a
verdadeira doutrina, quer em relação à letra, quer
principalmente, em relação ao espírito do dispositivo
constitucional, que não pode ser outro senão o que
resulta da exegese exata que lhe deu o Senador
Etelvino Lins. Do contrário, seria burlar o dispositivo
constitucional de tal maneira, que se aproveitando dê
mensagem do Chefe do Poder Executivo em que
propõe a criação de um cargo em serviço já
organizado ou aumento de vencimentos de
determinada categoria, pudesse o Poder Legislativo
estender a medida á criação de novos cargos e de
novas funções, majorando os vencimentos propostos
e atribuindo vencimentes a cargos criados a latera da
mensagem presidencial.
Não é e não poderá ser esta a verdadeira
exagese do disposto constitucional que consagra
medida de alta moralidade, qual seja, a de atribuir
exclusivamente,
ao
órgão
executivo
a
responsabilidade na criação de emprêgos em.
serviços já organizados e no aumento de
vencimentos.
Cabe ao Poder Legislativo a criação de novos
serviços, mas nunca a de novos emprêgos em
serviços já organizados, e muito menos, a faculdade
de majorar vencimentos além dá proposta do
Executivo e atribuir vencimentos em cargos já
criados a pretexto das mensagens do Poder
Executivo.
O assunto é de grande importância como tive
ocasião de referí-lo a V. Exª Correm pela Comissão
de Constituição e Justiça várias mensagens inclusive
do Tribunal de Contas e do Tribunal do Trabalho,
propondo a organização de seus serviços e
atribuição de vencimentos aos cargos respectivos.
No entanto, o Poder Legislativo, no caso, a Câmara
dos Deputados ampliou, exageradamente, os
serviços
constantes
das
organizações
das
secretarias dos órgãos judiciários criou novos
empregas, aumenteis vencimentos, majorou e
exagerou os vencimentos constantes do quadro
originário.
Na Comissão de Çonstituição e Justiça o
nobre Senador Etelvino Lins, no caso em espécie,
sugeriu fôsse adotado, não o projeto, vindo da
Câmara dos Deputados, mas o constante da
mensagem
presidencial
como
substitutivo
oferecido
ao
conhecimento
do
plenário
porque,
aí
sim,
está
atendido
a preceito constitucional. O Poder Legislativo
verifica a procedência da medida sugerida pelo
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Executivo, adota o ante-projeto respectivo e o
submete como sugestão da própria Comissão de
Justiça.
Tenho, assim Sr. Presidente, por justificado o
ponto de vista esposado pela Comissão de
Constituição e Justiça. Lamento não se estar
presente o nobre Senador Etelvino Lins, que, com o
maior brilhantismo, sustentaria seu parecer, que é o
ponto de vista da maioria da Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. FERREIRA DE SOUSA: – V. Exª está
justificando o parecer com muito brilhantismo
correspondendo inteiramente àqueles votos que
acompanharam a conclusão do Senador Etelvino
Lins, numa atitude que é constante nêste sentido.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Tenho, assim,
justificado o ponto de vista da Comissão de Justiça;
e peço a esclarecida atenção do senado para esta
matéria que reputo de grande relevância, porque
estamos estabelecendo por assim dizer praxe que
vai ser seguida na Comissão em casos sucessivos,
onde a meu vêr, êsses abusos estão sendo
praticados.
A Comissão de Constituição e Justiça sugere,
portanto, seja adotado, como substitutivo, o próprio
ante-projeto encaminhado ao Congresso pelo Sr.
Presidente da República acrescido dos artigos 13,
15, 16 e 18.da proposição vinda da Câmara, sobre
cuja constitucionalidade aquêle órgão técnico nada
tem a argüir, devendo proceder-se na Comissão de
Finanças a novo cálculo da despesa prevista no Art.
16 da Iei, porque as despesas constantes do projeto
da Câmara dos Deputados se acham exacerbadas
em virtude da criação de novos serviços e aumentos
de vencimentos.
Tenho assim, pois, definido o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, contrário à
proposição vinda da Câmara, e que manda adotar,
como seu próprio substitutivo o ante-projeto
constante da mensagem presidencial. (Muito bem;
muito bem. Palmas)
O SR, IVO D’AQUINO: –.Sr. Presidente,
estou, inteiramente de acôrdo com as brilhantes
palavras proferidas, perante o Senado; pelo Sr.
Senador Arthur Santos.
Posso mesmo dizer que as acompanhei
têrmo
a têrmo, porque S. Ex.ª ao expor
seu pensamento, não apenas seguiu, rigorosamente,
as normas da Comissão de Constituição
e Justiça, como se a teve, no seu entender, à me-

lhor
doutrina
no
interpretar
os
textos
constitucionais.
Realmente. Sr. Presidente, há necessidade de
que as Câmaras Legislativas não apenas federais,
mas, também, estaduais e municipais, considerem a
Fazenda Pública não como um patrimônio diferente,
dos interêsses da coletividade, pois que a Fazenda
Pública nada mais representa do que o produto das
contribuições de todos os cidadãos.
Mister é portanto, que o Poder Legislativo
tenha sempre presente a atribuição de velar e
disciplinar todos, os gastos que, de algum modo,
possam ampliar a despesa pública, ou prejudicar a
economia nacional.
Quando,
na,
Assembléia
Nacional
Constituinte, fiz parte da grande Comissão, tive
oportunidade de dizer que se es legisladores
brasileiros. não tomassem.atenção no rumo a que
se,dirigiam, em pouco tempo os Estados da
Federação se tornariam ingovernáveis por incapazes
de. prover as próprias despesas.
Infelizmente, Sr. Presidente, a Assembléia
Constituinte, no Ato das Disposições Transitórias,
lançou a semente, hoje proliferante em quase todos
os Estados da União, para que as Assembléias
Legislativas tenham mais em atenção os interesses
pessoais do que. verdadeiramente, os da Fazenda
Pública.
Sou pelo princípio de que a Mensagem
orinuda do Poder Executivo, relativo à organização
de qualquer serviço público, é sempre precedida de
estudo técnico apurado e minucioso da matéria.
Sr. Presidente, desde o .momento em que foi
o próprio Poder Executivo que propôs a reforma do
Quadro de Contadores da. União, é a própria União
que propõe aumento de vencimentos e gratificações,
de vez que os serviços atinentes a essa repartição
estavam a exigir tal providência.
Por
isso,
Sr.
Presidente,
só
por esse argumento, será de bom aviso
restringirmo-nos, à Mensagem enviada pelo Poder
Executivo.
Mas existem argumentos mais decisivos.que
êste. São os contidos no parecer da Comissão de.
Constituição e Justiça do Senado; e é
por isso, Senhor Presidente, que acompanho a
opinião do nobre Senador Arthur Santos,
dizendo
que
o
Senado,
votando
a
Proposição contida na Mensagem presidencial, com
as emendas propostas pela Comissão de Consti-
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tuição e Justiça, realizará não só uma obra exigida
pela organização dos serviços a que se refere o
projeto, como, lhe dará ao mesmo tempo,
complemento perfeitamente dentro dos moldes
constitucionais.
Assim, Sr. Presidente, entendo que a boa
orientação será a adoção do parecer da Comissão
de Constituição e Justiça. (Muito b e m; mu i to
b e m.)
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr. Presidente,
o Senado acaba de ouvir as brilhantes
considerações de meus ilustres colegas, Senadores
Arthur Santos e Ivo d'Aquino, sôbre a
inconstitucionalidade que emprestam à proposição,
na parte em que ela altera o projeto do Govêrno.
Sôbre o assunto, tenho, já, ponto de vista
doutrinário definido, no sentido de que a iniciativa
governamental é suscetível de emendas, pela
Câmara dos Deputados, assim como do Senado,
para o fim de aperfeiçoar ou completar a proposta do
Govêrno, não só visando corrigir injustiças, ou
mesmo imprimir melhor organização ao serviço
público.
Entre uma interpretação que importe em
cercear as atribuições do Congresso, e a
interpretação que procura cingir-se ao texto
constitucional de uma forma tão literal, eu, senhor
Presidente, graças ao zelo pelas instituições
parlamentares, me coloco ao lado do entendimento
que atribui ao Poder Legislativo a competência de
emenda.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V . Excelência
permite um aparte ?
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Com todo o
prazer.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Quanto à
faculdade de emenda, não oponho qualquer dúvida;
discordo quanto à faculdade de criar novos
empregos, Porque V. Ex.a não concilia essa
interpretação com o dispositivo categórico do art. 67,
parágrafo 2° da Constituição.
O SR. ATTILIO VIVACQUA:– O de que se
trata é da proposta do Executivo.
Ao Poder Legislativo, na sua sabedoria e
sobretudo na sua soberania, compete examinar a
reforma no serviço público e introduzir-lhe as
modificações que julgar necessárias.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não
criando empregos em serviços organizados,
nem
aumentando
vencimentos.

O SR. ATTILIO VIVACQUA:– Seja mesmo
criando novos empregos e cargos e aumentando
vencimentos.
A mensagem do Presidente da República é
mera iniciativa para a modificação ou reorganização
de determinado serviço. Receio que resolução como
esta resulte num precedente de caráter normativo,
que venha tolher a ação do Poder Executivo e
suscitar constantes dúvidas de ordem constitucional
sobre nossas deliberações.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Essas dúvidas a
que V. Ex.ª se refere, a meu ver, não procedem,
porque nós, da Comissão de Constituição e Justiça,
somos signatários de parecer em que sustentamos
que o Poder Legislativo pode não só aprovar a
proposta. governamental, como até reduzir
vencimentos.
O SR. ATTILIO VIVACQUA:– O Poder
Legislativo se transformaria em órgão de chancela
da vontade do Executivo.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O Poder
Legislativo pode negar aprovação à proposta. O que
ele não pode é aproveitar-se da mensagem para
criar cargos, instituir serviços novos, aumentar
vencimentos de cargos já existentes, ou atribuir
vencimentos aos novos cargos.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Não estou de
acôrdo com a censura de V. Ex.ª em relação ao
Parlamento. Nesta matéria precisamos capacitar-nos
de que somos...
O SR. ARTHUR SANTOS: – O de que nos
precisamos capacitar é de que não podemos fazer
liberalidade à custa do Tesouro, como atualmente
ocorre em vários projetos apresentados na Câmara e
no Senado, criando empregos e majorando
vencimentos. Quando o Supremo Tribunal fixa os
vencimentos de seus funcionários em determinada
quantia, a Câmara dos Deputados não pode dar
mais do que o Supremo Tribunal Federal.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Somos
juizes
das
contas
do
Govêrno,
somos
o órgão de vigilância do orçamento. Não
podemos nós próprios imputar-nos esta falta de
vigilância.
O SR. ARTHUR SANTOS: – A falta de
vigilância só ocorre contra o Tesouro.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sempre
que as modificações de um projeto governamental
lhe
extralimitarem
o
objeto,
caberá
ao Poder Legislativo evitar as demasias.
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O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Exa dá
licença para um novo aparte? (Assentimento do
orador) – Ainda ontem, V. Ex.ª viu, na Comissão de
Constituição e Justiça, o que ocorreu com a
mensagem do presidente da República enviando
exposição de motivos do Ministério da Educação e
Saúde, reorganizando o Departamento da Criança. A
exposição criava número resumido de cargos,
atribuindo-lhes vencimentos correspondentes. No
entanto, na Câmara dos Deputados, foi criado
número muito maior de cargos; os vencimentos
constantes, da proposta foram majorados, e bem
assim atribuídos vencimentos maiores aos novos
cargos.
O SR. ATTÍLLIO VIVACQUA: – O que cabe
ao Congresso é examinar se há excesso de
despesas e se há inconveniência na criação de
cargos. Neste ponto, então, V. Ex.a não teria razão
para se opor à organização do Serviço do
Departamento da Criança, que representa, por assim
dizer, um excesso do mandamento constitucional
referente a assistência a infância.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O que é
preciso é colocar a questão no terreno constitucional.
Não basta examinar a conveniencia. E' preciso saber
se podemos ou não fazer.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O Poder
Legislativo está fazendo liberalidades à custa do
Tesouro.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Se
examinarmos a história desse dispositivo, veremos
que seu intuito foi para evitar estivesse o Parlamento
a criar despesas novas em serviços já existentes.
O SR. ATTÍLLIO VIVACQUA:– No caso o
Parlamento poderia vetar o dispositivo.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O
Parlamento está abusando do seu poder e da
condescendência do Governo em não vetar certos
projetos de lei lesivos do erário público.
O SR. ATTÍLLIO VIVACQUA: – As razões de
ordem constitucional adotada pela ilustre Comissão
de Constituição e Justiça tiveram a minha
discordância. Poderei aceitar o substitutivo por
conveniência da medida.
Eram, estas, Sr. Presidente, as considerações
que desejava fazer para, mais uma vez, ressalvar
meu entendimento sobre o art. 67, § 2.º, da
Constituição e também para pedir a atenção do
Senado, a fim de que não se renda a deliberações
normativas definidoras de competência, que amanhã

poderão tolher até as suas próprias prerrogativas de
órgão da soberania.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O que
pretendemos é que êle se prenda à Constituição e
não a deliberações normativas.
O SR. ATTÍLLIO VIVACQUA: – Era o que
tinha a dizer (Muito bem; muito bem) .
O SR. SALGADO FILHO: – S r . Presidente,
votei na Comissão de Finanças e votarei hoje,
novamente, a favor do substitutivo proposto pelo
nobre Senador Etelvino Lins, aceitando, como foram
feitas, as sugestões do Poder Executivo. E assim o
fiz, como farei hoje, porque me pareceu mais
conveniente ao Serviço Público a proposta de
Presidente da República.
Entretanto, quero ressalvar, – como ressaltou
o nobre Senador Attílio Vivacqua – que meu voto não
importa em concordar com aqueles – embora se
trate de nomes como os dos ilustres professores
Arthur Santos, Ferreira de Sousa e Ivo d'Aquino –
que sustentam restrições quanto à colaboração do
Poder Legislativo em matéria de iniciativa do Poder
Executivo, mesmo porque não considero um
monopólio desse Poder o zelo pelo erário público.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Muito bem.
Aliás, é essa a função que lhe compete.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Como concilia
V. Excia. seu ponto de vista com o dispositivo
constitucional do art. 67?
O SR. SALGADO FILHO:– Concilia aplicando
a Constituição como se acha expressa no § 2.° do
art, 67, onde confere ao Executivo a iniciativa da
proposta.
O SR. ARTHUR SANTOS: – V. Exa, me
permite outro aparte? (Assentimento do orador) É
justo que o Govêrno mande mensagem propondo o
aumento de vencimentos dos delegados de polícia e
o Poder Legislativo se aproveite da mesma para
aumentar os vencimentos dos Ministros do Supremo
Tribunal?
O SR. SALGADO FILHO:– Responderei a V.
Exª na medida das minhas forças.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Que são
grandes.
O SR. SALGADO FILHO: – São pequenas, no
meu modo de ver. Contudo, agradeço a gentileza de
V. Ex.ª.
O SR. ARTHUR SANTOS: – O que
desejava
V.
Ex.ª
me
respondesse
era
se existe ampla faculdade de se aprovei-
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tar a Iniciativa do Poder Executivo para criar novos
cargos.
O SR. SALGADO FILHO: – Desde que a
mensagem propõe medidas referentes apenas aos
delegados de polícia, não podemos estendê-las aos
Ministros do Supremo Tribunal. Temos que nos singir
à matéria contida na mensagem e de iniciativa do
executivo, isto é, aos. delegados de polícia.
Poderemos, entretanto, alterar o número de cargos
ou os vencimentos fixados pelo Poder Executivo. Se
assim não fora, seria uma captis diminutio do Poder
Legislativo, restringindo seu poder de deliberar.
O SR ARTHUR SANTOS: – Não apoiado. O
Poder Legislativo pode até recusar a mensagem por
achar que a reforma é inconveniente; o que não
pode é aproveitar-se da Mensagem para criar cargos
ou aumentar vencimentos.
O Sr. Mathias Olympio: – Quem pode o
mais, pode o menos.
O SR ARTHUR SANTOS: – Aliás, esse não é
o único caso.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O exemplo
dado pelo eminente colega pode ser assim
respondido: sempre que, numa proposição da
Câmara
dos
Deputados,
houver
emenda
inteiramente estranha ao objetivo do projeto, aquela
casa deverá recusá-la. Os Regimentos das duas
Casas estabelecem que as emendas devem ser
pertinentes à matéria constante do projeto.
O SR ARTHUR SANTOS: – O Senado
aprovou mensagem do Presidente da República
referente à Contadoria do Ministério da Fazenda e,
no entanto, estendeu a medida aos auxiliares das
delegacias fiscais. V. Ex.a, naquela ocasião,
conquanto me causasse estranheza, sustentou que
se tratava de serviços afins.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – O Poder
Legislativo é quem estabelece o critério de se tratar
ou não de serviços afins.
O SR ARTHUR SANTOS: – Então, dentro
dessa amplitude de critério a ser estabelecida pelo
Poder Legislativo, tudo será possível!
O SR. SALGADO FILHO:– Se é certo haver
Legisladores que não tem o necessário senso ao
apreciar os casos, não é menos certo que se não
pode imputar um caso esporádico ao Poder
Legislativo.
O SR ARTHUR SANTOS: – Não se
trate. de casos esporádicos. Não conheço
caso algum em que as Mensagens pre-

sidenciais não fossem aproveitadas para criação de.
novos cargos e aumento de vencimentos. Não
conheço caso algum em que a Câmara tivesse
reduzido vencimento proposto em mensagem do
Executivo. Faço parte da Comissão de Constituição
e Justiça e sou assíduo às suas sessões. Não
conheço, repito, caso algum em que o Poder
Legislativo restringisse ou reduzisse o número de
cargos: Em todos os casos que chegaram ao meu
conhecimento – e não são isolados – verifica-se que
o Legislativo aproveitou a mensagem presidencial
para criar cargos e serviços novos.
O SR. SALGADO FILHO: – Senhor
Presidente, não conheço todas os casos trazidos ao
conhecimento do Legislativo. Mas, se é certo, –
como afirma o meu ilustre e brilhante colega – que
não há caso algum em que tivesse havido redução
de vencimentos, não decorre daí que dóravante não
aparecerão alguns em que o Executivo, tendo
exorbitado
na
fixação
de
vencimentos,
salários e número de funcionários e em
que
o
Legislativo,
cumprindo
seu
dever
constitucional, não restrinja esses vencimentos e
aumentos, porque, assim como pode haver
exorbitância do Legislativo, esta pode dar-se também
por parte do Executivo.
Se bem que êste critério, repito, não tem sido
o do Poder Executivo.
O SR ARTHUR SANTOS: – Mas o dispositivo
constitucional faculta ao Poder Legislativo não
aprovar a mensagem presidencial. O que contesto.
em face do artigo 67, parágrafo 2º da Constituição é
que ele possa criar novos cargos e majorar
vencimentos.
O SR. SALGADO FILHO:– Com que prazer
vejo, não as interrupções,mas os ensinamentos que
V. Ex.a me dá, apesar de nem sempre podermos
estar de acordo.
O SR ARTHUR SANTOS:– V. Ex.ª nêsse
particular, está sendo demasiadamente gentil. Não
sou mestre e sim obscuro advogado.
O SR. SALGADO FILHO: – Não estou
sendo demasiadamente gentil, V. Exª é,
de fato, mestre de direito. V. Ex.ª é professor; eu não
sou.
O SR ARTHUR SANTOS: – Professor de
provincia.
O
SR.
SALGADO
FILHO:
–
Entretanto
sou
estudioso
e
tenho
o direito de interpretar o dispositivo da
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Constituição, tal como se apresenta à minha razão,
ao meu raciocínio.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – V. Ex.ª está
sustentando brilhantemente a sua tese.
O SR. SALGADO FILHO: – Basta estar na
companhia de V. Ex.ª para me sentir devidamente
amparado.
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Muito
obrigado.
O SR. SALGADO FILHO: – Eis, Sr.
Presidente o que, vejo na Constituição, no artigo 67,
parágrafo 2º.
§ 2° Ressalvada a competência da Câmara
dos Deputados, do Senado e dos tribunais federais,
no que concerne aos respectivos serviços
administrativos,
compete
exclusivamente
ao
Presidente da República a iniciativa das leis que
criem empregos em serviços existentes, aumentem
vencimentos ou modifiquem, no decurso de cada
legislatura, a lei de fixação das forças armadas.
Ora, Sr. Presidente; no meu entender o que a
Constituição pretende é estabelecer que a iniciativa
pertence ao Presidente da República. Não vejo
porém nêsse dispositivo restrição alguma ao poder
de legislar, por parte do Congresso, que poderá,
perante a iniciativa, ou proposta governamental,
diminuir o quadro, dos funcionários e os vencimentos
dos mesmos.
A não ser assim haveria, a meu ver, uma
restrição ao legislador que a Constituição não
comporta, porque se outorgasse ao Executivo a
última palavra sôbre o assunto, não nos deixaria a
faculdade de deliberar de conformidade com a nossa
opinião e pensamento. Já estamos longe daquela
época em que – perdoem-me os ilustres colegas–
certo chefe disse a um ilustre auxiliar:
– “O Sr. pensa que pensa, mas quem pensa
sou eu".
O SR. CAMILO MÉRCIO: – Isso não se
entende comigo nem com o Senador Ernesto
Dornelles?
O SR. SALGADO FILHO: – É gente de nossa
terra e por isso tomei a liberdade de olhar para os
ilustres colegas. V. Ex.ª partilham esse ar dogmático
do ex-chefe ou do atual chefe...
O SR. CAMILO MÉRCIO: – Que era até
nosso adversário.
O SR. SALGADO FILHO: – ...que era nosso
adversário.
Enfim, Sr. Presidente, o que desejo
e afirmar que não me amoldo ao pen-

sar de outrem. Embora muito respeite os
órgãos do Executivo, reservo-me a liberdade
de agir e comentar, ampliar ou restringir
aquilo que nos fôr mandado peIo Presidente da
República.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Não somos nós,
mas a Constituição que o proíbe.
O SR. SALGADO FILHO: – Na minha
opinião, a Constituição não, nos restringe o
direito de deliberar. O que positivamente
ela estabelece é a iniciativa do Poder
Executivo,
conferindo-nos
a
faculdade
de
apreciá-la como bem entendermos, de acôrdo
com o. nosso senso e os preceitos da própria
Constituição.
Feita esta, ressalva, Sr. Presidente, declaro
que voto pelo substitutivo do Senador Etelvino
Lins, que considero, precisamente, dentro da
proposta governamental. (Muito bem; muito bem
Palmas) .
O SR. PRESIDENTE: – O Senado terá que
se manifestar, nesta fase preliminar, sôbre a
constitucionalidade dos artigos impugnados peIa
Comissão de Constituição e Justiça. Esses artigos
são os 7.º, 8.º, 9°, tabela anexa ao artigo 10,
parágrafo 2.º do artigo 11, artigo 12, -seu parágrafo
único e o artigo 14.
Preliminarmente o Senado só se terá de
pronunciar sôbre a Constitucionalidade dêsses
dispositivos, voltando depois a Proposição à
Comissão de Finanças, que se reservou para dar
parecer, uma vez decidida à constitucionalidade ou
não dos mesmos.
Se mais nenhum Sr. Senador deseja
fazer uso da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa).
Está encerrada.
Em Votação.
O SR. IVO D'AQUINO: (para encaminhar a
votação) – Sr. Presidente, como V. Ex.ª acaba d e
explicar, o Senado vai tomar conhecimento apenas
da constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos
dispositivos enumerados. Não vai, portanto, votar o
mérito do projeto, porque a Comissão de Finanças
se reservou o direito de opinar depois sobre a
matéria que constitue o mérito do mesmo.
Assim, desejo solicitar a atenção do Senado
para circunstância de que vai votar simplesmente a
matéria preliminar.
O SR. PRESIDENTE: – A votaçãoserá
feita
artigo
por
artigo
dos
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impugnados pela Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (pela ordem):
– Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª que a
votação seja feita em globo, uma vez que a
inconstitucionalidade foi alegada por um só motivo e
os artigos constituem um todo. A tese é também a
mesma.
O SR. PRESIDENTE: – O parecer da
Comissão não considerou inconstitucional todo o
projeto.
O Sr. Ferreira de Souza: – Sómente os
artigos citados por V. Ex.ª.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Impugnou
certos
artigos
e
sugeriu
outros,
que
incorporou ao projeto. Terá o Senado de se
pronunciar agora sôbre a inconstitucionalidade
dêstes dispositivos. O requerimento é para votação
em globo dos mesmos. Vou submetê-lo à aprovação
do Senado.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (pela ordem):
– O requerimento que fiz a V. Ex ª é
de votação em globo dos artigos que a
Comissão
de
Constituição
e
Justiça
taxou
de
inconstitucionais
e
a
respeito
dos
quais
propôs
emenda
supressiva.
Esta
importa
na
restauração
do
projeto
governamental.
Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
N° 29, de 1948
Requeiro
se
faça
em
globo
a
votação dos artigos 7 e parágrafo único,
8.°,
9.º,
art.
10
e
tabela
anexa,
11, § 2.º, 12 e parágrafo único, e 14 e parágrafo
único.
Sala das Sessões, em 13 de fevereiro de
1948. – Ferreira de Souza.
O SR. PRESIDENTE: – Vai se proceder à
votação.
Os Senhores que reputam inconstitucionais os
dispositivos
da
Proposição
n.°
201
considerados como tais pela Comissão de
Constituição e Justiça, queiram conservar-se
sentados. (Pausa.)
Estão julgados inconstitucionais.
O
SR.
ATTÍLIO
VIVACQUA
(pela ordem): – Sr. Presidente, requeiro verificação
da votação.
O
SR
.PRESIDENTE:
–
O
Sr.
Senador Attílio Vivacqua requer verificação da
votação.
Queiram levantar-se os Srs. Senadores
que
votaram
pela
inconsti-

tucionalidade dos artigos impugnados pela
Comissão de Constituição e Justiça. (Pausa.)
Queiram sentar-se os Srs. Senadores que
votaram pela inconstitucionalidade e levantar-se os
que votaram contra. (Pausa.)
Votaram pela
inconstitucionalidade
24
Senadores e pela constitucionalidade 6 Srs.
Senadores.
Não há número. Vai-se proceder à chamada.
Os
Srs.
Senadores
que
votaram
pela
inconstitucionalidade
dirão
"sim";
os que votaram pela constitucionalidade, dirão
"não".
(Procede-se à chamada).
Responderam
"Sim"
os
Senhores
Senadores:
Álvaro Maia.
Severiano Nunes.
Joaquim Pires.
Clodomir Cardoso.
Álvaro Adolpho.
Fernandes Távora.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
Cícero de Vasconcelos.
Durval Cruz.
Pinto Aleixo.
Henrique de Novaes.
Hamilton Nogueira.
Alfredo Neves.
Sá Tinoco.
Santos Neves.
Levindo CoeIho
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Camilo Mércio.
Ernesto Dornelles (25).
Responderam
não,
os
Senhores
Senadores:
Waldemar Pedrosa.
Mathias Olympio.
Ismar de Góes.
Attílio Vivacqua.
Lúcio Corrêa.
Salgado Filho (6).
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Responderam
"sim"
25
Srs.
Senadores;
responderam "não" 6 Srs. Senadores. Com o
Presidente, são 32.
Foi reconhecida a InconstitucionaIidade
arguida
pela
Comissão
de
Constituição.

– 449 –
São
considerados
inconstitucionais
os
seguintes dispositivos da Proposição nº 201, de
1947:
Art. 7º O Contador Geral da República terá um
Secretário, por êle designado, dentre os servidores
do Ministério da Fazenda.
Parágrafo único. A gratificação de função do
Secretário a que se refere êste artigo será de nove
mil e seiscentos cruzeiros (Cr$9.600) anuais.
Art. 8º As funções gratificadas de Chefe de
Seção, criadas pelo art 6.º do Decreto-lei nº 1.990,
de 31 de janeiro de 1940, são transformadas nas de
Contadores Adjuntos das Divisões Orçamentária,
Financeira,
Patrimonial,
de
Bancos
e
Correspondentes e de Orientação de Contrôle, à
razão de vinte e quatro mil cruzeiros.. (Cr$24.000,00)
anuais, cada uma.

Art. 10. As atuais funções de Contador
Secional são transformadas em funções de Contador
Secional e Subcontador Secional ex-vi ao dispôsto
no § 2º do artigo 1º, com as gratificações constantes
da tabela anexa.
Art. 11. § 2º. A gratificação de função do
Diretor do Boletim será de nove mil seiscentos
cruzeiros (Cr$ 9.600,00) anuais.
Art. 12. É criada a função gratificada de
Auxiliar de Portaria, com a gratificação anual de
quatro mil e oitocentos cruzeiros (Cr$ 4.800,00).
Parágrafo único. Entre os serventes ou
contínuos, com exercício na Contadoria Geral da
República, designará o Contador Geral o que deva
exercer as funções a que se refere êste artigo, com
as atribuições que lhe forem fixadas no respectivo
Regimento.

TABELA
a que se refere o art. 10
Consignação III – Vantagens
09 – Funções Gratificadas
08 – Contadoria Geral da República e Contadorias Secionais:
01 – Contadoria Geral......................
142.200,00
02 – Contarias Secionais e
Sub-Contadorias Secionais.
301.501,00

443.700,00

562.500,00

O SR. PRESIDENTE: – A Proposição nº 201,
§ 2º. Se ocorrer grave perturbação da ordem
de 1947, vai à Comissão de Finanças para emitir o pública, e por determinação expressa do Diretor Geral
seu parecer.
do Departamento Federal de Segurança Pública, o limite
São sem debate aprovadas, em discussão a que se refere o parágrafo anterior poderá ser excedido.
única, as seguintes proposições:
Art. 2º. Cada período de seis horas de prorrogação
será contado como um dia de serviço para os efeitos do
cálculo dos proventos de aposentadoria por invalidez.
PROPOSIÇÃO
Art. 3º. O Poder Executivo solicitará ao
Congresso
Nacional a suplementação das dotações
Nº 244 – 1947
destinadas ao pagamento do serviço extraordinário,
de modo a atender ao cumprimento desta lei.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de uma
Art. 1º. O horário normal de trabalho do pessoal
publicação,
revogadas as disposições em contrário.
da Guarda Civil, do Departamento Federal de

Segurança Pública será de, no máximo, 36 horas por
PROPOSIÇÃO
semana, sendo-lhe assegurado, obrigatòriamente, um
dia, em cada sete, para descanso.
Nº 288 – 1947
§ 1º. O serviço extraordinário prestado por
essa categoria de servidores não poderá ultrapassar
O Congresso Nacional decreta:
a dezoito horas semanais assegurado o pagamento
Art. 1º. É elevado para quarenta (40) lugares o
de todas as horas extraordinárias de trabalho.
quadro de despachante aduaneiro junto à Estação Aduanei-
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ra de Importação Aérea, em São Paulo, criado pelo Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua
Decreto-lei nº 8.854, de 24 de janeiro de 1946.
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PROPOSIÇÃO
Nº 294 – 1947
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$
656.780,00 (seiscentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e oitenta cruzeiros) para atender às despesas da
Comissão de Reparações de Guerra, no decorrer de 1947, de acordo com a discriminação constante da
tabela anexa.
Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.
Subconsignações
Verba 1 – Pessoal
09 – Funções Gratificadas...........................................
II – Vantagens
14 – Gratificação de Representação...........................

Cr$

Proposta do Serviço
para 1948

Cr$

220.000,00
216.000,00

Total da Consignação III....................................
IV – Indenização
23 – Diárias .................................................................

436.000,00

Total de Consignação IV ..................................

80.000,00

50.000,00

Total da Verba I .....................................................................................................
Verba 2 – Material
I – Material Permanente
13 – Móveis e etc. ......................................................
40.000,00
Total da Consignação I .....................................

40.000,00

II – Material de Consumo
17 – Artigos de expediente e etc. ...............................

28.000,00

Total da Consignação II ...................................
III – Diversas Despesas
30 – Água e etc. ..........................................................
32 – Assinatura e etc. .................................................
38 – Publicações e etc. ...............................................
41 – Passagens e etc. ................................................

28.000,00

Total da Consinagnação III ...............................

72.780,00

516.000,00

2.500,00
280,00
40.000,00
15.000,00

Total da verba 2 .....................................................................................................
Resumo
Verba 1 – Pessoal .................................................................................................
Verba 2 – Material .................................................................................................
É aprovada para construir Projeto em separado e vai à Comissão de Finanças a seguinte:

140.780,00
516.000,00
140.780,00
656.780,00
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EMENDA
A proposição nº 294, de 1947
Ao art. 1º:
Redija-se assim:
"Art. 1º Fica aberto, pelo Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 734.236,50 (setecentos e
trinta e quatro mil, duzentos e trinta e seis cruzeiros e ciinqüenta centavos) sendo Cr$ 656.780,00
(seiscentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e oitenta cruzeiros) para atender às despesas da Comissão
de Reparações de Guerra no decorrer de 1947, e Cr$ 77.456,50 (setenta e sete mil, quatrocentos e
cinqüenta e seis cruzeiros e cinqüenta centavos) para pagamento de gratificações de função aos
funcionários da Secretaria da Comissão de Defesa Econômica, de acôrdo com a discriminação constante
das tabelas explicativas anexas.
Nome – Função gratificada – Gratificação mensal – Tempo de exercício – Importância a receber
Cr$
Lauro Portela, Diretor da Secretaria – Cr$ 2.000,00 – 7 meses e 28 dias....................................
15.866,50
José Clóvis Pereira da Rosa, Assistente – Cr$ 1.200,00 – 2 meses e 23 dias............................
8.120,00
Sidney Morais e Castro, Assistente – Cr$ 1.200,00 – 6 meses e 23 dias....................................
8.120,00
Flávio Amorim Goulart de Andrade, Assistente – Cr$ 1.200,00 – 2 meses e 4 dias....................
2.560,00
Ernesto Iencarelli, Assistente – Cr$ 1.200,00 – 5 meses e 4 dias................................................
6.160,00
Carlos de Medeiros Silva, Diretor de Divisão – Cr$ 1.200,00 – 6 meses e 26 dias......................
8.240,00
Mário da Fonseca Saraiva, Diretor de Divisão – Cr$ 1.200,00 – 6 meses e 26 dias....................
8.240,00
Francisco Alberto da Silva Reis, Diretor de Divisão – Cr$ 1.200,00 – 4 meses e 24...................
8.240,00
Manuel Pessoa de Siqueira Campos, Diretor de Divisão Cr$ 1.200,00 – 4 meses e 24 dias......
5.760,00
Franklin Palmeira, Chefe do Serviço de Atas e Publicações – Cr$ 600,00 – 6 meses e 26 dias.
4.120,00
Olavo Fernandes Galvão, Chefe da Portaria – Cr$ 300,00 – 6 meses e 23 dias.........................
2.030,00
77.456,50
O SR .PRESIDENTE: – As proposições ns.
288 e 294 sobem à sanção. A de nº 244 vai à
Comissão de Redação.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI (pela
ordem): – Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª
consulte a Casa se dispensa de publicação o
Parecer nº 176, lido no expediente, a fim de ser
imediatamente discutido e votado. Trata-se da
redação final da Proposição nº 244, de 1947.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador
Francisço Gallotti requer seja ouvido o plenário
sobre se consente na dispensa de publicação, a
fim de ser imediatamente discutido e votado o
Parecer que dá redação final à Proposição nº 244,
de 1947.

Os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Em discussão o Parecer nº 176. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a
encerrada.
Os Senhores que aprovam o Parecer, queiram
conservar-se como se acham. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. MATHIAS OLYMPIO (pela ordem):
– Sr. Pdesidente, peço a V. Ex.ª consulte
o Senado sôbre se concede dispensa de
interstício e de publiacção do parecer sôbre
a Proposição nº 36, de 1948, a fim de que a
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mesma seja incluída na Ordem do Dia de Próxima
sessão.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento do Sr. Senador Mathias
Olympio.
Os Senhores que o aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Está esgotada a Ordem do Dia.
Tem a palavra o Sr. Senador Ferreira de
Souza, para uma explicação pessoal.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (para
explicação pessoal): – Sr. Presidente, quando,
ontem, teci comentários a uma entrevista do
eminente Professor CaprigIione, Diretor do
Departamento de Saúde e Assistência, aceitei, de
bom grado – e isso declarei expressamente – as
explicações imediatamente dadas pelo Senador
Victorino Freire. Se continuei os meus comentários,
fí-lo para chamar atenção de tôdas as autoridades
quanto ao respeito devido aos representantes do
povo nas Casas do Parlamento. Quis mesmo fazer,
referências possíveis a casos outros em que sei que
autoridades diversas, quando querem justificar uma
certa tolerância em face de determinadas infrações
ou determinados vícios, declaram encontrar
obstáculos na presença de parlamentares em meio
aos infratores. Com isso solicitei de tôdas elas – não
mais sómente do Dr. CaprigIione – que, quando se
der um caso dessa ordem, tenham a sinceridade de
indicar os nomes, de vez que as acusações
imprecisas, genéricas a Senadores e Deputados
cabem indistintamente em cada um de nós. Muito
melhor será, pois, que os culpados sejam apontados
e perfeitamente identificados.
Esta declaração eu a faço para repetir o que
ontem já afirmei. Aceito as explicações do Senador
Victorino Freire. Entretanto, quero dar conhecimento
ao Senado de uma carta ontem mesmo recebida do
Professor CaprigIione. Tenho mesmo o maior prazer
nesta atitude. Considero o eminente Diretor de
Saúde e Assistência do Distrito Federal, um clínico
notável, um homem de ação, que muito está fazendo
como disse ontem, pelo bem e pela saúde do povo.
A explicação, apesar de outra já dada
pelo eminente Senador, é sempre grata ao
Senado e a mim mesmo. A carta é dêste teôr:

"Fui informado por meu amigo Senador
Victorino Freire, que V. S. havia manifestado sua
contrariedade em face de um tópico publicado
hoje no "Correio da Manhã", no qual há menção a
supostas
Interferências
de
senadores
e
deputados à ação dos chamados" Comandos
Sanitários".
Compreenderia plenamente tal reação se o
citado tópico refletisse a realidade dos fatos e o
meu pensamento. Devo salientar, de início, a V. S.
que jamais, por todos os motivos, faria alusões
menos elevadas ao Senado e à Câmara dos
Deputados e a seus dignos Membros de quem,
justamente nêste momento, acabo de receber
oprvas, as mais altas e confortadoras, de estimulo
e apóio à minha ação à frente da Secretaria Geral
de Saúde e Assistência.
O que comentei com o jornalista, para
demonstrar a linha de conduta que venho
observando na campanha de higienização, é que
inúmeros amigos meus entre os quais honro-me
de incluir diversos senadores e deputados, têm
demonstrado
seu
interêsse
pela
mesma,
consultando-me sôbre alguns fatos ligados à
fiscalização sanitária.
A todos tenho atendido, esclarecendo
dúvidas e prestando os necessários informes.
Certo de ter desfeito a desagradável
impressão manifestada por V. S., aproveito a
oportunidade para apresentar-lhe os meus
protestos de elevada estima e aprêço. – Luiz
Capriglione".
Esta afirmação, Sr. Presidente, se fôsse
necessária, desfaria qualquer comentário meu
visando a pessoa do ilustre auxiliar do Prefeito
desta cidade.
Fica aí a manifestação de Sua Excelência de
que jamais pretendeu lançar sôbre componentes
dos órgãos do Poder Legislativo qualquer baldão,
qualquer acusação, qualquer eiva.
Assim sendo, considero o incidente desfeito,
apesar de não ter S. Ex.ª pròpriamente, procurado o
jornal – que é um órgão respeitável – para dar a
explicação
necessária.
Considero-o
desfeito,
congratulando-me com o próprio Senado e com o
Secretário de Saúde e Assistência do Distrito Federal
pelo encerramento do incidente. Fica apenas, agora, es-
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ta observação: não é possível fazer acusações,
indistintas e genèricamente a deputados e senadores
sem lhes indicar precisamente os nomes. (Muito
bem; muito bem.)
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr.
Senador Ribeiro Gonçalves, segundo orador inscrito
para explicação pessoal.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Sr.
Presidente, eu deveria continuar a exposição iniciada
no expediente, agora que V. Ex.ª, com a
generosidade a que estou habituado, me concede a
palavra. Mas, Sr. Presidente, eu não conseguiria, por
mais que me esforçasse, nos minutos que nos
restam para o término da sessão, encerrar as
considerações que desejo desenvolver a fim de que
o Senado possa ter, ao justo, o conhecimento da
realidade que esta a viver, nêste instante o meu
Estado.
Ocorre, por outro lado, que acabo de ter a
notícia dolorosa do desaparecimento de ilustre
brasileiro que passou por esta Casa, honrando-a na
Presidência, no período constitucional de 1934 a
1937.
Trazem-me, nêste instante, a sentir que, na
velha terra gloriosa da Bahia, onde se celebrou,
na relíquia dos altares o culto do passado
avoengo, acaba de falecer o Sr. Medeiros Neto, o
brasileiro eminente, a quem, todos nós que o
conhecemos de perto, tanto admiramos e
estimamos.
Estou a vê-Io, nêste momento, resurgindo,
pela minha imaginação, do fundo do passado, moço,
ainda, ao lado de Severiano Vieira, na capital baiana,
naquela oficina de civismo que era então, o "Diário
da Bahia" onde todos os dias se pontificava em
defesa dos princípios democráticos, Austero, vivo,
inteligente e resoluto, saindo, da Escola de Direito,
encaminhava-se à carreira política ao lado do
mestre. Como profissional, fêz-se advogado de
brilhante reputação. Cêdo grangeou prestígio e
consideração em todo o Estado. Depois, projetandose no cenário político, soube elevar-se no conceito
de tôda a nação brasileira.
Líder na Constituinte de 1933, depois de longa
e disputada luta pelejada na política baiana, mais
uma vez lhe fulgiu a inteligência como das mais
claras, e no orador respeitado o parlamentar se
afirmou como dos mais seguros no raciocínio e no
debate.
Aqui
no
Senado
foi
o
austero
presidente, cuja lhaneza de trato, entre-

tanto, despertou em cada um admiração e simpatia
que todos os dias se fortaleciam.
Nesta tarde em que nos chega a nota do
acontecimento doloroso, só tenho a lastimar, Sr.
Presidente, com o Senado da República, que
Medeiros Neto soube honrar, com a Bahia que êle
tanto amou e com o País inteiro a que serviu com
dedicação e inteligência, sem medir esforços e
sacrifícios, a perda do homem eminente, do
brasileiro que foi uma vigorosa afirmação de civismo
e uma das mais fortes expressões da cultura de sua
geração.
Medeiros
Neto
pertencia
ao
Partido
Trabalhista. Nas palavras sentidas com que lastimo a
sua morte não quero avançar homenagens de que
deixo a iniciativa ao seu ilustre correligionário, nosso
eminente colega e meu nobre amigo, Sr. Salgado
Filho. Não poderia, entretanto, calar meus
sentimentos de saudade pelo desaparecimento do
velho companheiro que reencontrei nesta Casa e
continua a viver na memória do meu coração,
porque, pelo afeto, pelas atitudes, pelo trato de cada
dia, Medeiros Neto inspirou-me mais do que
admiração, e uma grande amizade.
Deixo, assim, Sr. Presidente, a tribuna, para
cedê-la ao nosso nobre colega, Senador Salgado
Filho. (Muito bem; muito bem).
O SR. SALGADO FILHO (*): – Sr. Presidente,
fomos surpreendidos às últimas horas da tarde de
hoje com a pungente notícia do desaparecimento de
uma figura ilustre do cenário político brasileiro – o Dr.
Antônio Garcia de Medeiros Neto – que morre depois
de prestar relevantes serviços ao seu Estado natal,
que tanto extremava, e ao Brasil, ao qual dedicou
tôda a sua vida.
Advogado ilustre, agricultor, jornalista e
parlamentar, Medeiros Neto soube grangear em
tôrno do seu nome o respeito que a nobreza dos
seus sentimentos, sua inteligência, sua cultura e sua
honradez impuseram ao conceito público e à
admiração daquêles que com êle conviveram.
Após a Revolução de 1930, na Assembléia
Constituinte de 1934, era admirável o modo por que
conduzia os seus pares naquêle turbilhão de idéias
colidentes, onde cada um desejava impor seu
pensamento e sua vontade.
A nobreza de suas atitudes, a lhaneza
do
seu
trato,
o
seu
porte,
impu__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.
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zeram-no ao respeito dos seus concidadãos, fazendo
com que as opiniões exarcebadas e os espíritos
avessos à disciplina se conduzissem no terreno da
construção, pelas idéias e princípios. E ali, onde se
debatiam as questões mais palpitantes e acaloradas,
sua palavra serena e varonil conseguia fazer com
que o tumulto cedesse diante da razão e da
convicção, obra de seus conceitos e ensinamentos.
Nêsse homem, útil em todos os setôres, jamais
arrefeceu o entusiasmo por bem servir à Pátria comum.
Vimôlo, na última campanha eleitoral, lutar na oposição e
obter grande votação no seu Estado natal.
Representando, êle só, um Partido, conseguiu, diante de
adversário temível, eleitores em tal número que a todos
surpreendeu, embora sua candidatura tivesse sido
levantada nos derradeiros momentos do pleito.
O fato revela o alto conceito em que era tido,
como político, como agricultor, como advogado
militante no fôro da Bahia, como jornalista e membro
do Parlamento, onde deixou traços marcantes de sua
personalidade.
Tendo sido presidente do Senado, é justo que
tôdas as homenagens lhe sejam prestadas, porque,
assim procedendo, o Senado reviverá aquela figura
austera, digna, proba, inteligente e culta, que
ascendeu à curul presidencial desta Casa pelos
próprios méritos, pela cultura, pelo alto conceito em
que era tido entre seus pares.
Cheio de emoção, Sr. Presidente, relembro,
nêste momento, não o companheiro de partido, mas
o brasileiro que soube honrar sua Pátria, elevando-a
no conceito público, fazendo-se respeitar pelo seu
proceder, pelas suas atitudes sempre dignas e
tornando-se merecedor do maior conceito de
quantos o conheciam e o respeitavam.
Estamos – é certo – quase no fim da sessão.
Mas, nem por isso, sinto constrangimento em requerer
ao Senado que levante imediatamente seus trabalhos,
em homenagem a êsse vulto, a essa figura proeminente
do cenário político nacional, que, dignificando o Partido
Trabalhista Brasileiro, a que pertencia por convicção,
não deixava de merecer de todos os seus patrícios o
mesmo conceito que nós, seus partidários,
formavamos dessa nobre figura. Sugiro, ainda,
que o Senado se faça representar por uma comissão
em tôdas as homenagens fúnebres prestadas

ao grande brasileiro que acaba de sucumbir,
justamente no momento, em que, empenhado na
disciplina partidária, procurava reestruturar, no
Estado da Bahia, o Partido Trabalhista. Êste
muito lhe deve, e Medeiros Neto honrava seus
quadros, dignificando-os pela sua atitude moral e
pelas excelsas qualidades que o caracterizavam.
Está no sentimento de todos – e não só dêste seu
companheiro que tanto o admirava, e cultuava
sua amizade de longos anos – reverenciar a
memória dêsse inolvidável brasileiro, que soube
reivindicar a nobreza da nossa raça, a dignidade
do nosso povo, o patriotismo que o eleva e faz
com que tenhamos confiança no Brasil. Uma terra
que possui homens da estatura moral de
Medeiros Neto, senhores, tem que crescer,
progredir, e ser respeitada. (Muito bem; muito
bem)
O SR. PINTO ALEIXO: – Sr. Presidente, o
adiantado da hora, a visível fadiga do Senado e o
inopinado do acontecimento, só me permitem proferir
algumas palavras de saudade como homenagem
àquêle que acaba de tombar e que teve a ventura de
exalar o último suspiro na terra generosa que o viu
nascer.
Medeiros Neto – já o disseram meus
ilustres antecessores – soube honrar a Bahia,
pelo exemplo de todos os dias, pela palavra, e
pela pena. Sua luta foi interminável. Batalhou
sempre pelas liberdades públicas. Legou a todos
os seus patrícios grande exemplo na vida privada
e pública. Na vida privada foi um perfeito cidadão
e chefe de família exemplar. Soube do nada
construir o verdadeiro patrimônio material e
espiritual, que legou a seus filhos.
Homem público, desde os tempos da
mocidade na oposição, lutou sempre em busca de
melhores caminhos até triunfar na representação
federal onde, pelo próprio mérito soube fazer-se
líder da maioria na Constituinte de 34, para
depois galgar a extrema posição de Presidente
desta Casa.
A Baía – estou certo – prestará ao eminente
homem público o tributo de sua admiração; não lhe
poupará nenhuma demonstração de aprêço e
saudade.
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Por que razão, Sr. Presidente, o Senado Federal,
seria mesquinho para com o seu antigo presidente?
Porque reduziria as demonstrações de pesar
ao acompanhamento das cerimônias acaso
tributadas à memória de morto tão ilustre?
Essa a razão, Sr. Presidente, porque,
concordando embora com a proposta do meu nobre
colega e distinto amigo, Senador Salgado Filho, tomo
a liberdade de ampliá-la.
Estimaria que a Mesa do Senado telegrafasse
à família do ilustre desaparecido evidenciando o
infindo pesar desta Casa por elo infausto
acontecimento.
Desejaria,
também,
que
tributassemos
homenagem tôda especial ao ilustre morto e para
isso, solicitaria a V. Exa. consultasse a Casa sôbre
se consente na realização, amanhã, de uma sessão
especial, com o fim de prestarmos a devida
homenagem a quem, tão elevadamente, soube
honrar as tradições de cultura e civismo de todos os
brasileiros (Muito bem. Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o Requerimento do Senador Pinto Aleixo,
solicitando a realização de uma sessão especial,
amanhã, em homenagem ao ex-Senador e
Presidente desta Casa, Dr. Medeiros Neto, falecido
na manhã de hoje.
Ao mesmo tempo, o Senador Salgado Filho
requereu o levantamento da sessão, em homenagem
ao ilustre extinto.
Consulto a Casa sôbre o Requerimento do
Senador Pinto Aleixo, no sentido de se realizar uma
sessão especial amanhã e de se telegrafar à família
do extinto, enviando pêzames e fazendo-se ao
mesmo tempo representar o Senado nas
homenagens postumas que lhe forem prestadas.
Os Senhores que o aprovam queiram
conservar-se sentados.
(Pausa)
Está aprovado.
Convoco os Senhores Senadores para uma
sessão especial, amanhã, às 14 horas, em
homenagem ao antigo membro desta Casa Sr. Dr.
Antônio Garcia de Medeiros Neto, que a presidiu.
O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr.
Presidente, concordei com a deliberação da Casa no
sentido da realização de uma sessão especial em
homenagem à memória do antigo Senador e ilustre
Presidente desta Casa, Dr. Antônio Garcia de
Medeiros Neto.
Amanhã,
porém,
teremos
também

de deliberar sôbre matéria que deverá constar da
Ordem do Dia a ser designada pela Mesa, e da
maior relevância.
Como todos sabemos, termina no próximo dia
16 o prazo da convocação dos trabalhos
parlamentares. Assim, Sr. Presidente, pediria a V.
Exa. convocasse para amanhã, após a sessão
especial em homenagem ao Dr. Medeiros Neto, uma
outra sessão, para continuação dos trabalhos desta
Casa (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Atendendo à
solicitação do nobre Senador Ivo d'Aquino, convoco
para às 15 horas de amanhã, uma sessão
extraordinária, a fim de deliberar o Senado sôbre
matérias pendentes.
Para constituir a Comissão que representará
o Senado nas cerimônias fúnebres, em
homenagem ao Dr. Medeiros Neto, designo os Srs.
Senadores Salgado Filho, Pinto Aleixo e Ribeiro
Gonçalves.
A Mesa telegrafará à família do ilustre extinto,
externando-lhe o sentimento de pezar desta Casa.
Outrossim, comunico à Casa que a Mesa já
tomou, espontâneamente, a deliberação de mandar
colocar uma corôa de flores sôbre o túmulo do
saudoso Medeiros Neto.
Submeto agora ao plenário o requerimento de
levantamento da sessão, formulado pelo Sr. Senador
Salgado Filho.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Aprovado.
Em virtude da deliberação do Senado, vou
levantar a sessão, designando para a extraordinária
de amanhã, às 15 horas, a seguinte:
ORDEM DO DIA
Discussão única da Proposição número 300,
de 1947, que abre, ao Ministério da Educação e
Saude, o crédito especial de Cr$ 250.000,00 a fim de
ser concedido, à União Nacional dos Estudantes, o
auxílio de igual importância para o custeio das
despesas com a realização, no corrente ano, do X
Congresso Nacional dos Estudantes (Com pareceres
favoráveis ns. 142 e 143, das Comissões de
Educação e Cultura e de Finanças, o primeiro
sugerindo emenda de redação com a qual concorda
o 2º).
Discussão única da Proposição número
24,
de
1948,
que
dispõe
sôbre
os
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padrões de vencimentos dos cargos que integram o
quadro da Secretaria do Supremo Tribunal Federal.
(Com pareceres favoráveis ns. 166 e 167, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças).
1ª discussão do Projeto nº 13, de 1947, que
regula os depósitos em dinheiro, sem juros. (Com
pareceres ns. 144 e 145, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças. O primeiro
considerando inconstitucionais os arts. 1º e 2º do
Projeto e inconveniente a medida nêle objetivada; o
segundo propondo seja a matéria submetida à
discussão preliminar e prejudicial quanto à arguida
inconstitucionalidade, antes de ser estudada quanto
ao mérito pelos órgãos técnicos do Senado).
Discussão única do Projeto de Resolução nº 3,
de 1948, Comissão Diretora, admitindo, como
Dactilógrafo, classe I, o ex-official legislativo, interino;
classe I, Odilon Macedo.
Discussão única da Proposição número 36, de
1948, que autoriza o financiamento do saldo da safra
de cêra de carnaúba de 1946-1947 e da safra de
1947-1948 e dá outras providências. (Com parecer
nº 174, da Comissão de Finanças, oferecendo
emenda).
Discussão
única
da
Proposição
número 92, de 1947, que modifica a re-

dação dos arts. 5º e 6º do Decreto-lei nº 6.674, de
11-7-44. (Com pareceres ns. 15, da Comissão de
Constituição e Justiça; e 163 e 164, das Comissões
de Agricultura, Indústria e Comércio e de Finanças,
favoráveis).
Discussão única do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 23, de
1948, do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado a escolha de nome para o
cargo
de
Embaixador
Extraordinário
e
Plenipotenciário junto ao Govêrno da Santa Sé.
Discussão única do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 24, de
1948, do Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado a escolha de
nome para o cargo de Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário junto ao Govêrno dos Estados
Unidos da América do Norte.
Discussão única do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 25, de
1948, do Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado a escolha de
nome para o cargo de Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário junto ao Govêrno da França.
Levanta-se a sessão às 17 horas e 55
minutos.

37ª SESSÃO, EM 14 DE FEVEREIRO DE 1948
ESPECIAL
PRESIDÊNCIA DO SR. JOÃO VILLAS BÔAS, 2º SECRETÁRIO
Às 14 horas comparecem os Senhores
Senadores:
Dario Cardoso, 3º Secretário, servindo de 1º.
Adalberto Ribeiro, 2º Suplente, servindo de 2º
Secretário
Álvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Clodomir Cardoso.
Victorino Freire.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Fernandes Tavora.
Ferreira de Souza.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Cícero de Vasconcelos.
Góis Monteiro.
Ismar Góis.
Durval Cruz.
Walter Franco.
Pinto Aleixo.
Attilio Vivacqua.
Henrique de Novais.
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Alfredo Neves.
Sá Tinoco.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Alfredo Nasser.
João Vilasboas.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lúcio Corrêa.
Ernesto Dorneles.
Camilo Mércio (38).
O SR. PRESIDENTE: – Srs. Senadores.
Ao abrir esta sessão especial e solene,
devo
manifestar
ao
Senado
a
soli-

dariedade desta Presidência às homenagens
merecidas que se vão prestar nêste recinto à
memória imperecível de Antônio Garcia de
Medeiros Neto.
A dolorosa notícia do seu passamento veio
ecoar
tristemente
nesta
Casa,
quando,
eventualmente, por fôrça de substituição
regimental, está nesta cadeira – que êle
ocupou com honra de 1935 a 1937 e onde o seu
cérebro criou os melhores pensamentos em
benefício da Pátria – um seu colega de
representação naquêle período, que tanto lhe
soube admirar o talento, a cultura e o
devotamento de homem público, como venerarlhe a pureza do caráter e a grandeza dos
sentimentos afetivos.
Medeiros Neto se impôs ao respeito
nacional desde os agitados dias da Constituinte
de 1933 a 1934.
Saído da província para o amplo cenário
da política nacional, a sua individualidade
encontrou ambiente aberto à expansão do seu
grande valor.
Leader
do
Govêrno
na
memorável
Assembléia que votou a Carta Constitucional de
16 de julho de 1934, recebeu sôbre si a
formidável responsabilidade, que representava,
naquêle momento, orientar e conduzir para
um mesmo ponto, disciplinada no sentido
de
um
ideal
comum,
aquela
maioria
parlamentar
heterogênea,
animada
de
Convicções políticas as mais antagônicas –
revolucionários e ultramontanos, comunistas
e capitalistas, religiosos e ateus – tendo
ainda
pela
frente,
a
combatê-lo
sem
tréguas, aquela oposição vigorosa e galharda,
na qual se destacavam, pelo poder da oratória
convincente, as notáveis personalidades de J. J.
Seabra, Sampaio Correia, Maurício Cardoso.
Fernando de Magalhães que o precederam
na eterna viagem, e Acúrcio Tôrres e Aloísio
de Carvalho Filho, que ainda hoje em-
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prestam o brilho da sua palavra à pompa tribunícia
desta e da outra Casa do Congresso. E Medeiros
Neto conseguiu vencer. E Medeiros Neto soube
transpor sem quedas nem tropêços, todos aquêles
óbices e obstáculos. até a promulgação da Carta
Magna, onde deixou, em cada capítulo, a marca
indelével da sua inteligência do seu saber e da sua
habilidade política.
Nesta Casa, a cuja presidência o conduziu,
anualmente, o voto unânime dos seus pares, a sua
atuação foi sempre a do amigo e companheiro,
tangendo para a afetividade de irmão. E, quando dêle
nos separamos, em 10 de novembro de 1937, cada um
de nós levou consigo as mais gratas recordações da
convivência com aquêle grande espírito, continuando, no
recesso da vida privada, a cultuar aquela inestimável
amizade, nascida e consolidade naquêle efêmero
período das lides legislativas.
Hoje, que êle desapareceu dentre os vivos –
eu, que lhe conheci bem de perto a pureza d'alma e
a grandeza do coração, nêste momento em que a
Nação pranteia a sua irreparável perda, quero
partilhar com os meus dignos e ilustres pares o
mesmo sentimento de pesar, que os empolga, e
render a minha sincera homenagem de admiração
ao eminente brasileiro, que de si tudo deu para o
bem e para a prosperidade do Brasil.
Está aberta a sessão.
Tem a palavra o Sr. Senador Ivo d'Aquino,
primeiro orador inscrito.
O SR. IVO D'AQUINO: – Sr. Presidente,
Vossa Excia., na presidência desta sessão, acaba de
expressar justa e merecida homenagem a um dos
parlamentares que mais ilustraram esta Casa e que
teve, na vida pública, a alta oportunidade de lhe
presidir aos trabalhos. Bem ficou que V. Excia.
prestasse ao eminente desaparecido a primeira
homenagem nesta sessão especialmente reunida
para êste fim.
Falo agora, Sr. Presidente, em nome do meu
Partido, não só por êle como por mim mesmo. Tenho
as mais elevadas razões para o elogio da pessoa do
eminente baiano cujo falecimento ontem a todos
surpreendeu.
Medeiros Neto teve, na vida pública, ascenção
que lhe deu, no regime atual, o ensejo de ser uma
das maiores figuras, em dado momento da política
nacional.
Sua vida, de começo, limitou-se às
lutas
políticas
e
à
atividade
profissio-

nal, restringidas ao ambiente do seu Estado.
Embora a Bahia congregue os maiores
representantes da intelectualidade brasileira, e a sua
atividade política, no seio da Federação tenha
feito emergir dos quadros estaduais as mais
preclaras figuras, como é natural, Medeiros Neto só
poderia ter tomado real relêvo no panorama
nacional, depois de seu ingresso no seio do
Parlamento brasileiro.
Como todos sabem, sua ação política no
Estado da Bahia foi intensa e não menores os seus
labores de jornalista, intelectual, doutrinador e
professor.
Sofreu êle, como todos os homens de Estado,
as amarguras da carreira política. Dentro do próprio
Estado natal, mau grado os seus merecimentos, teve
tolhida, mais de uma vez, sua entrada na Assembléia
baiana, numa época em que as decisões políticas
muitas vêzes dependiam menos do julgamento
imparcial de juízes, do que das contingências e das
paixões partidárias.
Medeiros Neto, todavia, nunca desanimou.
Suas lutas teriam de conduzi-lo – como fatalmente
aconteceu, pois era o seu destino – a um dos postos
mais altos a que um homem público poderá aspirar
no cenário política da República.
Em 1930, Medeiros Netto tinha, próxima de si,
a primeira vitória na sua carreira. Quase no momento
em que iria assumir uma das Secretarias de Estado,
para onde o solicitavam seus méritos e seu passado,
deflagrou a revolução de 1930, e Medeiros Netto,
viu-se envolvido no tumulto e na confusão que se
seguiu àquele acontecimento.
Entretanto, tais eram os seus serviços ao
Estado da Bahia, tão recomendável era o seu
passado, tão austera a sua vida, que os próprios
vitoriosos em sua terra natal entenderam que era de
justiça ser chamado à atividade política um homem
que, embora apeiado das posições, todos os seus
conterrâneos nêle ainda confiavam para, digna e
elevadamente, representá-los. Foi desta forma que
Medeiros Netto, tendo feito parte do Congresso
Nacional, se tornou líder da maioria na Câmara dos
Deputados.
Naquêle
pôsto,
apresentou-se-lhe
a
oportunidade de revelar ao Brasil as suas eminentes
qualidades de intelectual, polemista e parlamentar,
abrindo aos olhos de todas sua primorosa cultura,
colocada ao imediato serviço, da sua Pátria e da
Assembléia política a que pertencia.

– 459 –
Não terminara ali, porém, a sua carreira
política. Instalado o Senado peIo advento do regime
constitucional, Inaugurado com a Constituição de
1934, e eleito Madeiros Netto Senador da República,
coube-lhe a honra de presidir esta Casa.
V. Exª, Sr. Presidente, melhor do que ninguém
– porque foi seu colega e companheiro naquela
ocasião – teve oportunidade de por em relêvo o que
representou e significou a sua presidência nos
trabalhos do Senado.
O golpe de 1937 afastou-o da atividade
política, à qual tentou regressar ainda há pouco
tempo. Não o logrou, porém. Nem por isso ficou sem
projeção a sua vida de jurista, intelectual e
profissional. PerIustrou-a na sua banca de advogado,
nesta Capital e no continuado labor de estudioso e
cultor do direito.
Assim, Sr. Presidente, em nome do meu
partido, presto minha homenagem ao antigo Senador
Medeiros Netto, ao antigo Presidente desta Casa. E,
nesta hora, o Senado, recolhido, está profundamente
convicto de que não poderia ser de mais alta justiça
o tributo oferecido à memória de um dos seus
membros mais eminentes e a um dos cidadãos de
maior merecimento na República. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr.
Senador Arthur Santos, segundo orador inscrito.
O SR. ARTHUR SANTOS: – Sr. Presidente, a
minha primeira reação à notícia da morte de Antônio
Garcia de Medeiros Neto, foi de incredibilidade.
Parecia
impossível
houvesse
desaparecido,
definitivamente, do nosso convívio, o amigo querido,
cuja Iealdade e atributos morais faziam da sua
amizade um bem de altíssima valia.
Revejo-o, ainda agora, no nosso último
encontro, quando da sua viagem à Bahia, viagem
definitiva e sem regresso; fisionomia aberta e
simpática; gestos acolhedores, elegância de
maneiras; bondade irradiante e envolvente. Revejoo, sobretudo, na sua inteligência lúcida; na sua frase
lapidar e no encanto de seus comentários oportunos.
Revejo-o na sua curiosidade sôbre as coisas e os
homens do nosso cenário político; nas suas
apreensões sôbre os destinos da democracia
brasileira.
A segunda impressão foi de perda irreparável, Perda
irreparável para a sua Pátria que êle tanto estremecia;

para sua família, preocupação constante; e para os
seus amigos.
Antônio Garcia de Medeiros Neto foi uma grande
figura na paisagem humana brasileira e avulta entre as
maiores da sua geração. Vinha de um passado de lutas
liberais, na sua Bahia estremecida; terra predestinada
onde é um prêmio, uma consagração ou um teste ser
homem de vanguarda nos movimentos cívicos. Tinha o
sentido da vida pública, marcado pela fidelidade aos
ideais de liberdade, como supremo bem, da
democracia, como direito inalienável. Nunca
esmoreceu, nem vacilou, nem refugiu aos bons
combates, antes estava no primeiro plano, com a sua
palavra, com o seu exemplo, na tribuna, no pretório, na
praça pública, nas barricadas. Deu a êsses ideais de
liberdade e de democracia tudo que lhe era lícito dar
em desprendimento e em sacrifício. Deu-lhes a sua
cooperação; deu-lhes o estímulo e a solidariedade. E
deu mais do que tudo, o seu próprio sangue num
episódio que se tornou célebre e onde êle, afirmando a
sua bravura pessoal e o seu destemôr, afrontou
fuzilaria e perigos, num gesto que pode ser invocado
como símbolo marcante das suas atitudes na vida
pública.
Conheci-o, mas tarde, na presidência do
Senado Federal, órgão de coordenação de poderes
criado pela Carta política de 1934, de que foi um dos
mais hábeis e apaixonados artífices.
Ninguém o excedeu, em dignidade, na direção
desta Casa. Reviveu os estadistas que no Senado
do Império da República deram a esta cadeira, brilho
e austeridade de que ela se reveste.
Pressentiu o perigo e mais do que ninguém
tudo fez para afastá-lo. até que o golpe de 10 de
novembro de 1937 proscreveu as instituições
jurídicas e mergulhou o Brasil na noite trevosa de
uma ditadura que não nos deixou saudades.
Caiu de pé. Não se maculou nem com a
covardia, nem com a adesão. Recolheu-se à vida
privada com tal dignidade e decôro que nunca se lhe
negaram os atributos inerentes ao poder público que
êle, legitimamente encarnou mesmo, durante o largo
período da ditadura.
Se a vida, Sr. Presidente, no conceito
de Bossuet, não deve ser estimada pelo
tempo mas pelo seu uso, nem medida pela extensão
mas
pelas
ações,
Antônio
Garcia
de
Medeiros Neto, político, homem público, juris-

– 460 –
ta, advogado, cidadão, chefe de família, é uma vida
que merece ser exaltada no momento em que êle
mergulha para dormir seu último e definitivo sôno
na terra extremecida da Bahia, que êle tanto
dignificou pelo seu amor, e tanto honrou pelo
desempenho de legítimos mandatos. (Muito bem;
muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra
o Sr. Senador Attilio Vivacqua, terceiro orador
inscrito.
O SR, ATTILIO VIVACQUA: – Sr. Presidente,
a homenagem evocativa, que nesta sessão o
Senado da República presta à memória do ilustre
brasileiro Dr. Medeiros Netto, transcende o sentido
de uma demonstração de pesar para assumir o alto
significado de julgamento histórico de uma vida
pública, devotada ao serviço da cultura jurídica, da
democracia e do Brasil.
O Partido Republicano. compartilhando da
saudade que sombreia o coração do povo baiano e
os corações de inúmeros brasileiros enlutados por
essa perda irreparável, não poderia deixar de trazer,
sob a responsabilidade de longas e honrosas
tradições, seu testemunho vivo e sincero para êsse
julgamento.
Após as comovedoras e brilhantes orações
aqui proferidas, eu nada teria a acrescentar a essa
biografia, que tanto se confunde com a história das
nossas
instituições
democráticas
Mas,
Sr.
Presidente, eu, que não tive a ventura de privar da
intimidade tão cara dêsse grande espírito, por isso
mesmo contemplei, como cidadão os seus exemplos,
dentro da admiração e do entusiasmo que as suas
atitudes sempre suscitaram, servindo de estímulo
para uma geração.
A personalidade de Medeiros Netto formou-se
precisamente
nessa
matriz
fecunda
da
nacionalidade, que é a Bahia gloriosa e liberal. Aí,
desde sua juventude, ela se afirmou com os traços
marcantes que assinalavam a predestinação do
homem público, do cidadão que soube dignificar os
postos que lhe foram conferidos pela Nação. No
jornalismo, ao lado de Severino Vieira, no escritório
da advocacia onde o advogado exímio emparelhou
sempre com o conspícuo jurista; no Parlamento e
nas demais atividades a que se devotou seu talento,
sempre se destacaram os primores de caráter que
marcou toda a sua atuação.

Medeiros Netto, no curso de sua fulgurante
trajetória, jamais traçou uma bissetriz entre a
moralidade particular e a moralidade pública. Suas
qualidades morais imprimiram a tôda sua carreira
política um sinal dignificante, e nesta hora de
evocação, o apontam como um dos padrões mais
nobres de homem público para o momento atual.
Desta Casa, Sr. Presidente, tão honrosamente
presidida por V. Exª, que de perto acompanhou os
exemplos dessa grande vida; dêste cenário das suas
construtivas, brilhantes e patrióticas atividades,
contemplamos nêste instante, na perspectiva
histórica, o perfil de seu saudoso Presidente e
insigne brasileiro nimbado pela auréola das mais
altas virtudes, o perfil de um dos mais ilustres varões
da República, cujo nome deve ser guardado na
imperecível memória das gerações, a fim de que
nele encontrem a diretiva ética e cívica para a sua
conduta na vida do país, nesta hora em que tanto
carecemos dos exemplos de desprendimento e de
patriotismo.
Afortunadamente, Sr. Presidente, o Senado da
República, nesta homenagem, rende um condigno
tributo de veneração e de justiça, com verdadeira
compreensão do quanto pode significar, como
relevante fator na evolução das Instituições e no
engrandecimento das nações, uma personalidade do
porte intelectual, moral e cívico de Medeiros Netto.
(Muito bem; muito bem).
O SR. ALFREDO NEVES (*): – Sr. Presidente,
pode parecer inoportuna a minha palavra nesta
homenagem, quando, em nome do Partido que tenho
a honra de representar nesta Casa, já ouvimos a
palavra brilhante do Iíder da maioria. O caso
particular, entretanto, tem para mim feição tôda
especial.
Senador hoje, não ficaria tranqüilo com minha
própria consciência se não viesse, em meu nome,
associar-me à homenagem prestada à memória do
Senador Medeiros Neto.
Tenho-o como aqui presente. Neste momento,
estou a ver na cadeira em que V. Exª
honra o Senado, presidindo essa sessão, aquele
homem austero, possuidor de dignidade própria;
aquêle Presidente que, ao transpor êste
recinto, inspirava a todos seus pares uma confiança
__________________
(*) Não foi revisto pelo orador.
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absoluta, um alto respeito, na certeza de que
Medeiros Neto, na presidência, era sempre, em
qualquer momento, um verdadeiro juiz, um grande
juiz, na aplicação intransigente do Regimento
Interno.
Assisti e acompanhei inúmeros homens
públicos que ocuparam a alta curul do Senado.
Todos êles – digo-o com abundância d'alma –
souberam dignificar a presidência desta Casa. E
Medeiros Neto não desmereceu dos seus
antecessores e manteve bem alta a majestade, a
dignidade da Presidência do Senado Federal.
Nesta hora, Sr. Presidente, não vou traçar, por
certo, a biografia dêsse eminente brasileiro. Quero
apenas que fique constando dos Anais desta Casa,
quando tenho a súbida honra de ser Senador, a
palavra do então funcionário, que recebeu de
Medeiros Neto tôdas as provas de consideração e
estima.
É sabido, Sr. Presidente, que todo funcionário,
ao iniciar a carreira burocrática, visa chegar ao último
degrau, depois de longos anos de serviços e, após
haver cumprido dignamente sua investidura, de tal
modo que inspire o aprêço dos seus colegas e a
estima dos seus superiores hierárquicos. Eu,
funcionário desta Casa, pude receber a distinção da
então Comissão Diretora, de ser designado Diretor
Geral da Secretaria do Senado Federal. Foi pelas
mãos de Medeiros Neto e de Cunha Melo que vi
realizada a aspiração – possivelmente também de
todos os meus colegas – que me acalentava desde
1910, quando ingressei na Secretaria desta Casa do
Congresso, procurando no trabalho perseverante e
dedicado recomendar-me a meus superiores
hierárquicos.
E é por isso, Sr. Presidente, que, nesta hora
Senador, me sinto no dever moral de prestar-lhe
também a minha homenagem especial e – por que
não dizer? – a homenagem de todos os funcionários
que tiveram nesta Casa a honra de ser dirigidos pelo
Presidente Medeiros Neto.
A todos nós, sem distinção de categoria, o
saudoso homem público estendia a mão e
proporcionava conselhos paternais, zelando pelas
diversas seções da Secretaria do Senado,
procurando a cada passo saber das necessidades
dos diferentes serviços para lhes dar os elementos
necessários, a fim de que se não faltasse ao
cumprimento do dever.

Assim, Sr. Presidente, o dia de hoje é,
positivamente, de magua para o orador e para todos
quantos aqui trabalharam durante a presidência de
Medeiros Neto. Essa, a homenagem que desejava
prestar-lhe em nome de todos os funcionários da
Secretaria do Senado, onde o grande estadista
deixou em cada um de nós um amigo agradecido e
um admirador devotado.
Há entretanto, outra faceta da vida de
Medeiros Neto, Sr. Presidente, que merece menção
especial e que deve ser recordada porque aí também
grangeou o saudoso homem público um número
incalculável de admiradores pela sua atuação
brilhante e dedicada.
Era o Senador Medeiros Neto rotariano dos
mais afeitos e dedicados à instituição, vale dizer que
no torvelinho de sua vida profissional e política
revelara-se também um idealista, inspirado no
propósito magnânimo de servir, vivendo um pouco
além das preocupações de sua banca de causídico e
das preocupações permanentes que a política exige
impiedosamente dos políticos, para dar sua
colaboração a uma sociedade com bases as mais
democráticas e liberais, onde se cultiva sobretudo a
idéia de que todo o trabalho é sempre dignificante e
indispensável ao bem comum, e que a verdadeira
felicidade decorre invàriavelmente do conjunto de
esforços dos homens, quando êles se unem e se
solidarizam para um bom trabalho. O bom trabalho,
Sr. Presidente, é aquêle que objetiva o meio e não a
pessoa e se inspira na própria alma das multidões e
se realiza possibilitando amizades afetuosas, leais,
criadoras.
O advogado Paul Harris, quando procurou
organizar uma sociedade constituída de homens de
boa vontade, cada um dêles portador de uma
profissão definida, que se reuniriam semanalmente
em tôrno de uma mesa, pelo espaço de uma hora
numa refeição cordial, teve por escôpo principal
estreitar e incentivar o instinto do companheirismo,
de camaradagem, de entendimento entre homens de
negócios e das mais variadas profissões liberais,
para despertar nos mesmos as qualidades inatas,
mas geralmente adormecidas, para servir. E' sabido,
Sr. Presidente, que o Rotary organizou-se para servir.
E servindo às mãos cheias, vai disseminando por
todos os continentes, sem preferência de raça, religião
e côr política, numa multiplicação constante, novos
núcleos de rotarianos. Em Chicago, no ano de 1905,
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Paul Harris lançou a semente, que medrou e
multipicou, tal a sua excelência, tal o idealismo que a
gerou. Hoje, são milhares, espalhados por todos os
quadrantes do mundo, cujos representantes, levados
pelo melhor anseio de servir e aproximados pelo
companheirismo e pela amizade, se propõem a prestar
serviços ao meio coletivo, valendo-se do exercício da
sua profissão, o que lhes empresta um caráter de
prestimosidade discreta no meio em que vivem.
Pois bem, Sr. Presidente, Medeiros Neto foi
também um grande, um exemplar rotariano. Ninguém
melhor que êle compreendeu e foi mais fiel às normas
absolutas da ética e da deontologia profissionais,
ninguém se enquadrou melhor na frase, que tanto se
ouve em Rotary: – "Mais se beneficia quem melhor
serve" do que o saudoso ex-presidente desta Casa do
Congresso, cuja memória reverencio e a cujas
homenagens me associo, sob emoção e saudade,
neste momento. (Muito bem; muito bem).
Antes, porém, de me retirar da tribuna, Sr.
Presidente, desejo informar ao Senado que farei
juntar ao meu discurso, um excelente artigo que o
"Jornal do Comércio", de hoje, publica sôbre a
personalidade dêsse eminente brasileiro.
ARTIGO DO "JORNAL DO COMÉRCIO", A QUE SE
REFERE O SENHOR SENADOR ALFREDO NEVES
EM SEU DISCURSO
DR. MEDEIROS NETO
O seu falecimento na Bahia – A sua vida –
Homenagens do Senado Federal.
Em sua fazenda, em Itaberaba, no interior da
Bahia, faleceu repentinamente na madrugada de
ontem, o Dr. Antônio Garcia de Medeiros Neto. Seu
nome evoca uma das grandes figuras da política
nacional em que teve uma atuação de raro brilho e
independência. A sua passagem pelo Parlamento
que dignificou e a que prestou os maiores serviços
em defesa dos interêsses do Brasil pugnando com
rara coragem e altivez pela implantação da
Democracia depois das dias tormentosos da
revolução de 1930, deu-lhe um pôsto de singular
destaque.
Aclamado
"leader"
da
Assembléia
Constituinte
presidida
por
Antônio

Carlos impôs-se desde o primeiro momento
pela galhardia das suas atitudes. No seu discurso
lapidar por todos os títulos, em que definiu
a sua posição de "leader" de uma Assembléia
agitada por competições e ressentimentos, que
ainda faziam com que se sentisse a insegurança
da situação política de então, soube da tribuna
mostrar à Nação que o seu papel naquela
Casa era de um condutor de homens na
grande jornada que se iniciava, pela volta do Brasil
ao regime de liberdade, com responsabilidades
definitivas nos setores da vida pública. O
discurso teve larga repercussão pela sua
sinceridade, nobreza de atitude e civismo. Teve
a grande coragem naquele momento de mostrar
ao Brasil inteiro que estava ali como representante
das correntes que se batiam pela volta de
uma Democracia franca e absoluta, ideal que
foi o norte de tôda sua vida. Êsse modo de
agir valeu-lhe o respeito e a admiração dos
seus pares e quando sentiu que os conchavos
partidários de algum modo pretendiam tolher
a marcha da sua ação, retirou-se com a mesma
altivez com que empunhara o bastão de
"leader". Não era nem nunca fôra um revolucionário.
Batera-se sempre pela ordem constituída e
pelo regime implantado por aquêles que em
1889 desejaram um Brasil forte e coeso. Mais
tarde, graças aos seus atos, a sua terra
soube render-lhe a homenagem que merecia,
elegendo-o para o Senado da República e aí,
dignificaram-no com aclamação do seu nome
respeitado para presidir à Câmara Alta do
Parlamento Nacional. Nesse pôsto o Dr. Medeiros
Neto soube conduzir-se da mesma maneira como
se conduzira na Assembléia Constituinte e pela
sua ação houve momento em que foi apontado
para a suprema magistratura da Nação. Dissolvido
o Parlamento em 1937 pelo golpe que instituiu o
Estado Novo, retirou-se êle à vida privada passando
a cuidar da sua banca de advogado e dos
seus interêsses particulares, para só voltar
mais tarde à política concorrendo com o Dr. Otávio
Mangabeira ao atual govêrno da Bahia. Isso
deu ao Dr. Medeiros Neto ensejo de sentir-se
orgulhoso com os sufrágios que obteve,
prêmio da luta pleiteando uma eleição que
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lhe deu ensejo de ver quanto o seu nome era
querido e respeitado pelos seus coestadanos.
Terminada a campanha eleitoral foi o primeiro a
felicitar o seu adversário vencedor, dando com isso,
um grande exemplo da cultura política, de
desprendimento e de respeito ao resultado das
urnas.
Jornalista primoroso, durante muito tempo,
pelas colunas do "Imparcial" desta capital e
antes pelas do "Diário da Bahia" ao lado do
seu grande amigo e Chefe Senador Severino
Vieira, tratou dos mais alevantados problemas
sociais e políticos. Advogado foi dos mais brilhantes;
orador dos mais primorosos, pela forma e
pela eloqüência. Raros como êle puderam da
tribuna do Parlamento manifestar com grande
superioridade as suas idéias. A cultura que
possuia vasta e apurada, se revelou sempre nas
horas em que o País precisava de homens da
sua têmpera e do seu caráter, para, de frente,
sem rodeios nem tibiezas, falar à Nação com a
pureza dos seus sentimentos e a grandeza dos seus
ideais.
Em julho de 1937 o grande amigo do
Brasil General Augustin Justo, então na presidência
da Nação Argentina, por intermédio do seu
embaixador no Rio de Janeiro, Dr. Ramon Carcano,
convidou-o para, como hóspede daquele grande
País e do seu govêrno, assistir as festas
comemorativas da independência Argentina em
Buenos Aires. Naquela Capital o Dr. Medeiros
Neto teve oportunidade de contribuir poderosamente
pela maior aproximação entre os dois povos
sul-americanos. Os banquetes da Casa Rosada
oferecidos pelo Presidente Justo ao Dr. Medeiros
Neto e o dêste àquele Presidente, no grande
Salão Império do Jockey Club foram dois
acontecimentos do mais alto relêvo na política
continental.
O morto de ontem, que desaparece em
pleno fulgor da sua inteligência, deixa um traço
profundo da sua ação benéfica e construtora na
vida do nosso País. O desaparecimento ecoou
dolorosamente em todos os nossos círculos
intelectuais, políticos e sociais, pois êle era
sem favor algum uma das grandes reservas da
República.
O Sr. Dr. Antônio Garcia de Medeiros Neto
iniciou a sua vida pública muito moço no seu
Estado natal, como redator do "Diário da Ba-

hia", que pugnara sempre pelos ideais democráticos
defendidos e propagados pelo vulto insigne do
grande Ruy Barbosa, de quem foi amigo dedicado.
A sua cultura jurídica valeu-lhe ser o orador da
turma de bacharéis em direito em que se formou, e isso
grangeou-lhe desde logo uma grande reputação no
fôro do seu Estado, tornando-o advogado de renome.
Vitorioso embora na advocacia, tendo grande
inclinação pelo campo, fêz-se fazendeiro, sendo um
dos mais adiantados criadores do seu Estado.
Algumas vêzes pleiteou em oposição a
deputação federal, mas as injunções partidárias
impediram o seu reconhecimento, conquanto a
defesa do seu diploma, feita nas diferentes vêzes,
tivesse causado a maior impressão pela beleza de
forma e segurança de conceitos, baseados na
verdade eleitoral.
Certa ocasião realizando-se um comício na
capital da Bahia em favor da candidatura de Ruy
Barbosa à presidência da República, promovido pela
elite dos políticos baianos e do qual era orador, foi o
Dr. Medeiros Neto ferido a bala no pulmão direito,
sendo levado quase moribundo para o Hospital da
Assistência Pública. Daí por diante, o seu prestígio
político aumentou consideràvelmente.
A sua atuação na política brasileira foi
caracterizada principalmente por um grande espírito
de concórdia e de justiça com superior visão da
causa pública, pugnando sempre com ilegível pela
liberal democracia, o que lhe deu no cenário da vida
política e social do Brasil um lugar de singular e
elevado destaque.
O Sr. Medeiros Neto morre aos 61 anos de
idade. Deixa viúva dona Carola Helena Rodenburg
de Medeiros Neto, pertencente a distinta família
baiana e quatro filhos, Renato, Roberto, Gustavo e
Antônio Garcia e uma filha, D. Ana Helena, casada
com o engenheiro Dr. Goya Troncoso. Deixa também
dois netos.
Era do Rotary Club do seu Estado, membro
graduado do Instituto da Ordem dos Advogados e do
Conselho da Ordem na Bahia, do qual foi
representante junto ao Conselho Federal e possuía
entre outras condecorações a grande cruz de São
Gregório Magno.
Logo que aqui foi sabida a triste notícia, a sua
residência teve a presença de numerosas famílias e
destacadas figuras da política e da administração,
que foram levar à viúva e filhos as expressões do
seu pesar.

– 464 –
A senhora Medeiros Neto segue hoje, pela
manhã, de avião, para a capital da Bahia, onde será
realizado o entêrro de seu esposo.
A Mesa do Senado mandou colocar sôbre
o féretro do Dr. Medeiros Neto uma coroa com
os seguintes dizeres: "Ao seu antigo Presidente
Dr. Medeiro Neto homenagem do Senado
Federal".
A Secretaria do Senado mandou colocar outra
coroa com esta dedicatória: "Ao seu saudoso
chefe homenagem da Secretaria do Senado
Federal".
O Sr. Dr. Júlio Barbosa, Diretor Geral da
Secretaria do Senado, que foi Secretário do Sr.
Medeiros Neto, também enviou uma coroa para ser
colocada sôbre a sua sepultura.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador
Salgado Filho deixou sôbre a mesa o seguinte:

REQUERIMENTO
Atendendo a que o Dr. Antônio Garcia de
Medeiros Neto foi Presidente do Senado Brasileiro,
além da sua grande projeção como homem público
em nossa Pátria:
Requeiro que o Senado mande rezar solenes
exéquias pelo seu passamento.
Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 1948. –
Salgado Filho.
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa do Senado
pensa interpretar o sentimento coletivo atendendo,
desde logo, ao que solicita o Sr. Senador Salgado
Filho.
Não havendo mais quem peça a palavra,
declaro encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 14 horas e 55
minutos.

38ª SESSÃO, 14 DE FEVEREIRO DE 1948
PRESIDÊNCIA DO SR. JOÃO VILLASBÔAS, 2ª SECRETÁRIO

Às 15 horas compareçam os Senhores Senadores:
Alvaro Mala.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Alvaro Adolpho.
Clodomir Cardoso.
Victorino Freire.
Mathias Olympio.
Joaquim Pires.
Ribeiro Gonçalves.
Fernandes Távora.
Ferreira de Souza.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud WanderIey.
José Américo.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Ismar de Góes.
Durval Cruz.
Walter Franco.
Pinto Aleixo.
Attilo Vivacqua.
Henrique de Novais.
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Alfredo Neves.
Levindo Coelho.
Bernardes Filho.
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
Arthur Santos.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lúcio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Camilo Mércio (38).
Deixaram de comparecer os Senhores Senadores:
Augusto Meira.
José Neiva.
Plínio Pompeu.
Georgino Avelino.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Apolonio Sales.

Maynard Gomes.
Aloysio de Carvalho.
Pereira Moacyr.
Pereira Pinto.
Mello Vianna.
Marcondes Filho.
Euclydes Vieira.
Roberto Simonsen.
Pedro Ludovico.
Filinto Müller.
Vespasiano Martins.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Salgado Filho.
Azevedo Ribeiro.
Olavo Oliveira. (23)
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Acham-se
presente, 38 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. 3º Secretário (servindo de 1º) lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
Mensagens
Do
Sr.
Presidente
da
República,
ns. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47, de
1948, devolvendo autógrafos das seguintes
resoluções legislativas já sancionadas: abrindo
crédito especial ao Ministério da Justiça e
da Viação e Obras Públicas e ao Congresso
Nacional (Proposição 6-48); abrindo crédito
especial para ocorrer ao pagamento de ajuda
de custo aos Congressistas (Proposição 4-48);
autorizando a abertura, pelo Ministério da
Fazenda, de crédito especial para pagamento
de juros de apólices emitidas nos têrmos do
Decreto-lei nº 7.393, de 16 de março de
1945
(Proposição
nº
299-47);
autorizando
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a abertura, pelo Ministério da Agricultura, de
crédito especial para pagamento de auxílio
decorrente de acôrdo firmado com o Estado
do Rio Grande do Sul (Proposição número
261-47); autorizando a abertura, pelo Ministério
da Fazenda, de crédito especial para pagamento
de juros de apólices emitidas nos têrmos do
Decreto-lei nº 6.116 de 16 de dezembro de 1943
(Proposição número 306-47); autorizando a abertura,
pelo Ministério da Agricultura, de crédito especial
para pagamento de fornecimento de material para
instalações no Centro Nacional de Ensino e
Pesquisas
Agronômicas
(Proposição
nº
247-47); estendendo aos alunos matriculados
na Escola Naval regalias asseguradas aos cadetes
da Escola de Aeronáutica (Proposição nº 315);
autorizando a abertura de crédito especial
para pagamento de diferença de gratificação
adicional a funcionários da Secretaria do
Senado Federal (Proposição número 322-47). – Ao
Arquivo.
Ofícios:
Do Sr. 1º Secretário da Câmara dos
Deputados
(3),
transmitindo
as
seguintes
proposições:

PROPOSIÇÃO

Declara feriados nacionais os dias 1º de janeiro,
1º de maio, 7 de setembro e 25 de dezembro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' instituído feriado nacional nos dias 1º de
janeiro, 1º de maio, 7 de setembro e 25 de dezembro.
Art. 2º São obrigatórios, nas escolas do País,
o culto dos seus grandes homens e a comemoração
das datas históricas nacionais, observando o
calendário que o Ministério da Educação e Saúde
organizar, a respeito.
Art. 3º Os atos e solenidades cívicas, de que
trata o art. 2º, e os chamados "pontos facultativos",
que os Estados, Distrito Federal ou os Municípios
decretarem, não suspenderão nem prejudicarão as
horas normais do Ensino e as atividades comuns,
principalmente da vida forense, inclusive as dos
tabeliães e cartórios de registros.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROPOSIÇÃO

PROPOSIÇÃO

Nº 41, de 1948

Nº 43, de 1948

Nº 42, de 1948
(Projeto nº 321, de 1948, da Câmara dos Deputados)

(Projeto nº 069, de 1947, da Câmara dos Deputados) (Projeto nº 386, de 1947, da Câmara dos Deputados)
Abre o crédito especial de Cr$ 70.000,00, pelo
Ministério
da
Educação
e
Saúde,
para
atender às despesas com a representação do
Departamento Nacional de Saúde, no III
Congresso Panamericano de Oftalmologia, em
Havana.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
abrir, ao Ministério da Educação e Saúde, o
crédito especial de Cr$ 70.000,00 (setenta mil
cruzeiros), para atender às despesas com a
representação do Departamento Nacional de
Saúde, a ser enviada ao III Congresso
Panamericano de Oftalmologia, a realizar-se em
Havana (República de Cuba), de 4 a 10 de janeiro
de 1947.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.

Concede à Comissão Organizadora da
Primeira Conferência Panamericana de Criminologia
o auxílio especial de Cr$ 100.000.00.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito especial
de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), para atender às
despesas feitas pela Comissão Organizadora da
Primeira Conferência Pan-Americana de Criminologia
reunida, nesta Capital, em julho de 1947, inclusive com
a publicação dos respectivos anais.
Parágrafo único. Os pagamentos serão
requisitados por intermédio da Comissão Diretora da
Conferência ao Ministro da Educação e Saúde; a
êste competirá requisitar os pagamentos ao Tesouro
Nacional.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
À Comissão de Finanças.
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São lidos e vão a imprimir os seguintes ção candidatos que participaram da Fôrça
pareceres:
Expedicionária Brasileira (FEB FAB, Marinha de
Guerra e Marinha Mercante do Brasil)".
PARECER
A redação do projeto, na sua primeira parte, é
suscetível de reparo, já ao primeiro lance de olhos.
Nº 177 – 1948
Aí se diz – "no concurso de títulos ou de provas, da
União", quando o que se pretende dizer é: no
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre concurso de títulos ou de provas, ou de provas e
o Projeto nº 4, de 1948.
títulos, para cargos públicos da União.
O primitivo projeto, de autoria do Sr. Caires de
Relator – Senador Vergniaud Wanderley.
O honrado senador João Villasbôas ofereceu à Brito limitava essa preferência às nomeações para
deliberação do Senado o projeto nº 4, de 1948, que cargos e funções de extranumerários. O texto atual
regula a suspensão e apreensão de jornais e outros estende êsse direito a quaisquer nomeações, o que
periódicos.
cabe ser entendido – nomeações para cargo
Tal proposição envolve a regulamentação da públicos federais, de candidatos aprovados nos
liberdade de imprensa, garantida pela Constituição, referidos concursos. Mas, a palavra aprovados não
matéria essa que vem sendo objeto de estudos por figura no texto.
parte da sub-comissão que, na Comissão Mista de
O objetivo do projeto é a preferência no
Leis Complementares, ficou incumbida de redigir um aproveitamento em cargos públicos da União, em
projeto amplo, abrangendo o assunto sob todos os igualdade de condições, dos candidatos aprovados
seus aspéctos.
nos concursos de títulos ou provas, ou de provas e
Os trabalhos se encontram em fase bastante títulos, que participaram da Fôrça Expedicionária
adiantada, já tendo sido publicado, no Diário do Brasileira (FEB, FAB, Marinha de Guerra e Marinha
Congresso, o respectivo ante-projeto, de autoria do Mercante).
Deputado Plínio Barreto, jurista de mérito e antigo
2. A primeira investidura nos cargos públicos
militante da imprensa, óra à frente do brilhante órgão de carreira faz-se obrigatòriamente, mediante
"O Estado de São Paulo".
concurso (artigo 186 da Constituição Federal) que
Tendo o Senado e a Câmara acordado pode ser, como prevê o Projeto, simplesmente de
organizar uma Comissão Mista a fim de elaborar as títulos, ou de provas e títulos.
leis complementares à Constituição, entre as quais
O art. 184, estabelece igualdade, entre
se inclui, necessàriamente, a de liberdade da brasileiros, de acesso aos cargos públicos,
imprensa, parece aconselhável que os projetos observados os requisitos que a lei estabelecer. Criou
referentes ao assunto sejam apreciados em conjunto um direito público subjetivo, – o direito do cidadão da
razão por que opinamos que o projeto em exame União, dos Estados, dos Municípios.
passe à Comissão Mista de Leis Complementares.
A igualdade a, que se refere o texto –
Sala das Comissões, em 12 de fevereiro de esclarece Pontes de Miranda – é simples postulado
1948. – Attilio Vivacqua, Presidente. – Vergniaud de igual aptidão, apagadas, entre os brasileiros,
Wanderley, Relator.
quaisquer distinções de sexo, de procedência de
naturalidade, de estado civil. A União pode legislar
PARECER
sôbre condições de capacidade para o exercício de
profissões. De Modo que o exercício de qualquer
Nº 178 – 1948
profissão é livre, mas observadas as condições de
capacidade e outras que a lei estabelecer (Pontes de
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre Miranda, Comentários à Constituição de 1946, págs.
148 e 149).
a Proposição número 293, de 1947.
A preferência para a nomeação, em razão de
Relator – Senador Attilio Vivacqua.
1 O Projeto de lei nº 453-C, de 1947, serviços de guerra, se instituída como direito
estabelece: "Em igualdade de condições, no subjetivo do candidato aprovado em concurso,
concurso de títulos ou de provas ou de títulos e poderá ser increpada de violadora do princípio de
provas, da União, terão preferência para nomea- igualdade estabelecido no artigo 186?
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Nêsse sentido não faltam críticas a
determinadas leis que tem consagrado tal
preferência. Esta deve ser compreendida como
recomendação legal ao Poder Executivo para
aproveitar, preferentemente, nos cargos públicos os
expedicionários, como prêmio a seu devotamente à
Pátria e à causa da civilização e dentro, também, do
presuposto que reunem, em virtude do
desempenho dêsses serviços, qualidades funcionais
que os distinguem.
A lei impõe, dêste modo, ao Poder Executivo,
uma norma de administração sôbre o provimento de
cargos.
Dentro dêste entendimento não há como
emprestar-se
à
lei
qualquer
leiva
de
inconstitucionalidade, eis que, além do mais, ela
pode atribuir ao Govêrno, como ocorre no regime
legal vigente, a faculdade de escolher entre os
diversos candidatos habilitados em concurso (Ar. 87,
nº V da Constituição Federal).
4. Isto pôsto, a Comissão de Constituição e
Justiça propõe a aprovação do projeto, salvo
redação que melhor conforme o texto ao seu espírito.
Sala das Comissões, em 12 de fevereiro de
1948. – AttiIio Vivacqua, Presidente e Relator. –
Olavo Oliveira. – Ferreira de Souza. – Vergniaud
Wanderley. – Waldemar Pedrosa. – Arthur Santos.
PARECER
Nº 179 – 1948
Da Comissão de Viação e Obras Públicas,
sobre a Proposição nº 1, de 1948.
Relator: Ribeiro Gonçalves.
O Projeto de lei nº 141-A, de 1947, da Câmara
dos Deputados, Proposição nº 1, de 1948, do
Senado, autoriza o Departamento Nacional de Obras
contra as Sêcas a reconstruir, em cooperação com
os proprietários e de preferência a quaisquer outros
serviços da mesma natureza, os açudes e barragens
particulares, destruídos ou danificados por efeito das
enchentes ocorridas, ultimamente, na região do
Nordeste. Os interessados deverão requerer a
execução das obras no prazo de sessenta dias,
contados da vigência da lei, sendo as despesas
custeadas pelos créditos orçamentários e adicionais,
consignados ao referido Departamento.
O art. 1º não distingue entre os
açudes
construídos
exclusivamente
por
particulares
e
os
que
o
tenham
sido,

com a participação financeira do Govêrno Federal,
mediante estudos, fiscalização e orientação da
antiga Inspetoria ou do atual Departamento de
Obras contra as Sêcas. E' de caráter amplo.
Estende-se a todos os casos, sem estatuir
quaisquer restrições. Mantém, é certo, o regime de
cooperação, mas, altera-lhe o processo e disvirtualhe o objetivo.
O Decreto nº 19.726, de 20 de fevereiro
de 1931, divide os açudes (artigo 8) em três
categorias:
"a) grandes – os de capacidade superior a
10.000.000 de metros cúbicos;
b) médios – os de capacidade entre 3.000.000
e 10.000.000 de metros cúbicos;
c) pequenos – os de capacidade entre 500.000
e 3.000.000 de metros cúbicos e profundidade
mínima de 5 metros".
De acôrdo com o programa elaborado, ficou a
União com o encargo de fazer a grande e a média
açudagem (1º e 2ª categorias) e de auxiliar, – na
construção, quando julgada conveniente, – dos
pequenos açudes (3ª categoria), – os Estados e os
Municípios,
com
70%
e
os
particulares,
individualmente ou associados, com 50% dos
orçamentos respectivos.
A cooperação se condiciona, todavia, a
determinadas formalidades, dentre as quais os
estudos da obra constituem exigência indispensável.
E não poderia ser de forma diversa, dada a natureza
do trabalho a realizar.
Pela proposição em análise, entretanto,
o que se há de requerer, desde logo, é a
reconstrução de açudes e barragens, embora não
correspondam, – quanto à grandeza, à qualidade e
configuração do terreno e as condições técnicas, –
as normas legais preestabelecidas e até agora
observadas.
Numerosos terão sido construídos a êsmo,
como mais rudimentar empirismo e conterão defeitos
insanáveis. Muitos apresentarão tais deficiências que
não poderão ser supridas mediante simples reparos.
Outros, ainda, serão, antes, soluções a condenar,
em técnica. Alguns, talvez, tenham sido, mesmo, de
construção desaconselhada.
Todos, por sem dúvida, foram construídos com
louváveis intuitos. Mas, si merece aplausos o esfôrço
individual desenvolvido na formação dêsses
pequenos reservatórios, para reconstruí-los não
convém, contudo, perturbar, fundamente, a
realização de programa de muito maior amplitude. E
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incluir nas atividades do Departamento de Obras
contra as Sêcas a reparação ou reconstrução de
açudes, que, pela capacidade e condições técnicas
não atendem nem poderão corresponder aos
requisitos mínimos regulamentares, será subverter
um plano cuidadosamente elaborado e que se vem
executando, sem alterações, há longos anos.
Não se objete que, só de forma excepcional,
se conseguirá enfrentar a emergência inesperada,
sendo fácil voltar ao regime em vigor, tão logo
vencida a conjuntura.
O auxílio a tanto necessário deverá ser
prestado de outra maneira. E o Govêrno Federal
solicitou, para êsse fim, em tempo oportuno, a
abertura de crédito extraordinário.
Não se diga que o projeto não contem
disposições imperativas, limitando-se a mera
autorização. E, tão pouco, que, sem exigir,
claramente, o estudo prévio das obras requeridas,
dêles, contudo, não prescinde de modo explícito.
Se fôsse de prevalecer o argumento, então os
dispositivos em exame não passariam de simples
repetição dos que ora vigem.
Em verdade, porém, o que se pretende é criar
uma situação muito diversa da existente.
Explica-se, até certo ponto, seja reduzido um
pouco o nível inferior da capacidade dos pequenos
açudes. Mas, o que se intenta, de fato, é anulá-lo.
Assim, represe 500 ou 500.000 metros
cúbicos, a barragem, terá sempre, a reconstrução
assegurada de "preferência a quaisquer outros
serviços da mesma natureza".
Ser, porventura, a medida vingar, ficarão em
suspenso todos os pedidos de auxílio, para
construção de açudes, anteriormente formulados,
com fundamento no Decreto não 19.726. E, mais
do que isso, terão de ser paralizadas as próprias
obras de açudagem, sujeitas ao regime de
cooperação.
Admite-se que as pequenas represas
arrombadas pelas últimas enchentes, embora
tenham sido construídas sob a exclusiva
responsabilidade dos proprietários, sejamagora,
desde
que
preencham
as
exigências
regulamentares, reconstruídas mediante contribuição
financeira da União e de acôrdo com os
projetos elaborados pelo Departamento de
Sêcas. Mas, fazê-lo com prioridade absoluta
na ordem de execução será, além de êrro imper-

doável, grave injustiça, pois redundará em preterição
aos que, de há muito tempo, pleiteiam, na forma da
lei, igual favor.
Consequentemente, o projeto, nos têrmos em
que está formulado, não merece aprovação.
E' possível, todavia, que entre as barragens
danificadas se encontrem algumas construídas no
regime de cooperação. Quanto a essas, explica-se
que, excepcionalmente, se conceda preferência para
as obras de reparação.
Justifica-se, por isso, a seguinte emenda,
substitutiva, ao.
Art. 1º O Departamento Nacional de Obras
contra as Sêcas é autorizado a reconstruir, em
cooperação com os respectivos proprietários, os
açudes e barragens, que, construídos sob o mesmo
regime, tenham sido destruídos ou danificados por
efeito das enchentes ocorridas ùltimamente na
região do Nordeste.
E' o parecer da Comissão de Viação e Obras
Públicas.
Sala das Comissões, em 30 de janeiro de
1948. – Henrique de Novaes, Presidente. – Ribeiro
Gonçalves, Relator. – Euclydes Vieira. – Ernesto
Dornelles.
PARECER
Nº 180 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a Proposição
nº 1-48.
Relator: – Senador José Américo.
O projeto nº 141-A, da Câmara dos
Deputados, autoriza o Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas a reconstruir, em cooperação
com os respectivos proprietários, os açudes e
barragens particulares destruídos ou danificados por
efeito das enchentes ocorridas, ùltimamente, na
região do Nordeste, dando preferência a êsses
serviços sôbre quaisquer outros da mesma natureza.
A açudagem particular tem merecido todo
o incentivo daquêle Departamento. Se não constitui
um fator de transformação econômica da região,
representa
uma
solução
individual
que
vem manifestando reais vantagens na correção de
sua natureza semi-árida. Preserva as fazendas
da devastação geral, quando irrompe o flagelo,
mantendo-as no seu regime de trabalho agrícola, como
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verdadeiro oásis. Sua construção é regulada pelo
dispôsto nos artigos ns. 21 a 30 do regulamento
aprovado pelo Decreto nº 19.725 de 20 de fevereiro
de 1931.
Cumpre, porém, observar que o mesmo
Departamento não constróe em cooperação; limitase a auxíliar essa construção, de acôrdo com os
orçamentos que organiza.
O Decreto-lei nº 1.952, de 14 de março de
1939, revogou os artigos 7, 8 e 9 da lei nº 175, de 7
de janeiro de 1936, que permitia a construção direta.
Revigora-se, assim o regime de simples auxílio e
fiscalização, sendo a obra construída pelo seu
proprietário.
Não
está
portanto,
o
Departamento
aparelhado para uma atividade que lhe é
inteiramente estranha, E, quanto aos açudes que
não foram beneficiados pelo regime de
cooperação, ainda é menos justificável a
proposição.
Esse sistema exige o reconhecimento da
conveniência da obra que deve acumular, no
mínimo, 500.000 metros cúbicos dágua (artigo 8º do
regulamento citado).
Como, pois, reconstruir êsses pequenos
reservatórios sem atender a qualquer condição de
ordem técnica, tanto mais quanto padecem êles, de
ordinário, de uma precariedade que não lhes
assegura nenhuma resistência?
Relativamente, porém, aos açudes em
cooperação
pode-se
reconhecer
certa
responsabilidade do Departamento, de maneira a
justificar que seja mantido o mesmo regime em
condições mais favoráveis, tendo em conta os
prejuízos que sua perda determinou.
Eliminada a hipótese da construção direta,
pelos motivos arguidos, cabe-lhes o direito de
preferência. Mas às obras que não obedecerem a
êsse regime o mais que se poderá conceder é
êsse mesmo direito, tendo em vista a
desorganização econômica que uma falta
acarretar, se satisfizerem tôdas as exigências
regulamentares.
Apresentamos, pois, o seguinte substitutivo:
Art. 1º – O Departamento Nacional de
Obras contra as Sêcas dará preferência para
a reconstrução dos açudes e barragens
particulares, construídos sob o regime de co-

operação. que tenham sido destruídos ou
danificados por efeito das enchentes decorridas no
ano de 1947, na região do Nordeste.
Parágrafo único. – No caso dêste artigo, fica
elevado o auxílio para setenta por cento.
Art. 2° – Terão também direito à preferência
para a sua reconstrução, mantido o auxílio comum de
50% da importância do orçamento, os açudes e
barragens que, embora não construídos sob o regime
de cooperação, satisfaçam as exigências do artigo 8º
e dos artigos 21 e 30 do Regulamento aprovado pelo
Decreto nº 19.725, de 20 de fevereiro de 1931.
Art. 3º – As despesas decorrentes da presente
lei correrão por conta dos crédito orçamentários
consignados ao Departamento Nacional de Obras
contra as Secas, (Verba 4 – Consignação VI –
Dotações Diversas 40 – g) – Obras de açudagem e
irrigação por cooperação em todo o Nordeste).
Sala das Comissões, em 13 de fevereiro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – José Américo,
Relator. – Mathias Olympio. – Ismar de Góes. –
Salgado Filho. – Alvaro AdoIpho. – Santos Neves. –
Ferreira de Souza.
PARECER
Nº 181, de 1948
Da Comissão de Finanças sôbre a Proposição
nº 29, de 1947 – Relator: Senador DurvaI Cruz.
Dúvida não pode haver, pela legislação
vigente sôbre sociedade mútuas de seguro, que o
Govêrno garante subsidiàriamente, em favor dos
segurados, suas reservas técnicas atuariais, o que,
portanto, coloca ditas sociedades sob um regime
especial de fiscalização.
A proposição vinda da Câmara foi às
Comissões de Constituição e Justiça e Legislação
Social que opinaram respectivamente sôbre seu
aspecto legal e social.
Na Comissão de Finanças, ouvido o
requerimento do Senador Ivo d'Aquino, o que temos
a examinar é a responsabilidade do Govêrno
Federal, em face da legislação vigente, quanto às
garantias de ordem técnica atuarial, estabelecidas a
favor dos mutuários.
Êsse exame é simples, porque o
Decreto-lei nº 4.609, é muito claro em
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seus dispositivos, nos quais se estabelece "a
garantia do Govêrno Federal às sociedades mútuas
de seguros".
Essa garantia subsidiária confere às
sociedades mútuas um "Estatus", de vez que
representa uma fiança para os segurados e, ao
mesmo tempo, implica num regime de fiscalização,
como se de um serviço de utilidade pública se
tratasse.
Êste é o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 13 de fevereiro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Durval
Cruz, Relator. – Ferreira de Souza, com o
parecer que resulta a nenhuma influência do
projeto em relação ao Tesouro, responsável
êste sòmente pelas reservas técnicas, as quais
não são atingidas pelas possíveis conseqüências
do mesmo. – Alvaro Adolpho, de acôrdo
com o voto do Senador Ferreira de Souza. –
Mathias
Olympio.
–
Alfredo
Neves, com
restrições quanto à parte final, cujos efeitos
são
declarados
insubsistentes.
–
Santos
Neves.
PARECER
Nº 182 – 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre a
Proposição nº 25-48 – Relator: Senador Mathias
Olympio.
A Proposição nº 35 de 1948, decorre de um
ofício de outubro do ano último, e que o
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da
Paraíba, solicita ao Congresso a concessão
de um crédito suplementar de Cr$ 68.100,00
(sessenta e oito mil e cem cruzeiros), para
atender ao pagamento das gratificações aos
Juizes daquela Côrte de Justiça Eleitoral e ao
Procurador
Regional
Eleitoral,
em
virtude
de ser insuficiente a dotação orçamentária
de vez que o Tribunal teve aumentado o número de
seus membros de 6 (seis) para 8 (oito), e
devido ao maior número de sessões realizadas em
razão dos trabalhos de apuração proveniente de
duas eleições realizadas em janeiro e em março de
1947.
Os motivos alegados têm tôda procedência e a
proposição em lide merece ser aprovada.
Sala das Comissões, em 13 de fevereiro de
1948. – Ivo d'Aquino, Predente. – Mathias Olyimpio,
Relator. – Alvaro Adolpho. – Salgado Filho – Santos
Neves. – Ferreira de Souza – Manar de Góis. –
José Américo.

PARECER
Nº 183 – 1948
Da Comissão de Finanças sôbre a Proposição
nº 296, de 1947 – Relator: Senador Durval Cruz.
Com a Mensagem de 31 de outubro de 1947,
o Sr. Presidente da República encaminhou ao
Congresso Nacional o pedido de abertura de crédito
especial de Cr$ 65.000.000,00, pelo Ministério da
Fazenda, para pagamento da primeira e segunda
prestações do contrato de compra e venda assinado
com os Estados Unidos da América do Norte,
referente a bens excedentes de guerra, na
conformidade do Decreto-lei nº 9.069, de 15 de
março de 1948.
O
Govêrno
Brasileiro
assumiu
a
responsabilidade de pagar o débito assim contraído
em cinco parcelas anuais. O débito totaliza US $
7.970.916,17 ando a parcela inicial vencível a 1 de
julho de 1947, e a última em julho de 1952.
O primeiro pagamento na importância de US $
1.723.243,01 não foi feito no devido tempo e, quanto
ao segundo na importância de US $ 1.745.641,59, o
orçamento em vigor não consignou verba própria.
Para pagamento da parcela vencida, e da que
se vence em julho do ano corrente, pede o Executivo
a abertura de crédito especial de Cr$ 65.000.000,00
o que coresponde a US$ 3.468.884,00.
A Câmara, depois de ouvida a Comissão de
Finanças, manifestou-se pela aprovação do anteprojeto encaminhado pelo Executivo.
Considerando que se trata de obrigação
contratual, considerando que parte da obrigação já
está vencida, somos de opinião que seja aprovada a
proposição da Câmara dos Deputados aos têrmos
que nos foi enviada.
Sala das Comissões, em 13 de fevereiro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – DurvaI Cruz,
Relator, – Ismar de Góes. – Alfredo Neves. – AIvaro
Adolpho. – Ferreira de Souza. – Salgado Filho, com
restrinções. – Santos Neves.
PARECER
Nº 184, de 1948
Da Comissão de Finanças sôbre a Proposição
nº 311, de 1947.
Relator: Senador Durval Cruz.
Pela Mensagem de 24 de novembro de
1946, o senhor Presidente da República
pede
a
abertura
do
crédito
especial
de
Cr$
18.042.389,20
para
atender
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à despesa da extinta organização Henrique Lage –
Patrimônio Nacional.
Não se trata de crédito para realização de
despesa.
Trata-se, sim, de regularizar, por meio de
autorização legislativa, uma despesa realizada por
ordens diretas do Govêrno ao Banco do Brasil.
O Banco do Brasil, em virtude de ordens
recebidas entre 1943 e 1945, abril no exterior,
créditos a favor da organização Henrique Lage –
Patrimônio Nacional, debitando as importâncias
correspondentes em cruzeiros na conta "despesas
da União".
Já está, portanto, o Banco do Brasil pago, mas
ao Executivo incumbe regularizar a parte final da
operação.
E' por isso que a Mensagem governamental
pede a medida legal de abertura de crédito pelo
Ministério da Fazenda para encerrar a operação já
realizada e paga, mas ainda em aberto na
contabilidade do Tesouro Nacional.
A Câmara dos Deputados esteve concorde
com a Mensagem do Executivo.
De nossa parte, também somos favoráveis à
aprovação da Proposição da Câmara dos
Deputados.
Sala das Comissões, em 13 de fevereiro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Durval Cruz,
Relator. – Ismar de Góes. – Salgado Filho. – Santos
Neves. – Alvaro Adolpho. – Alfredo Neves. – Ferreira
de Souza.
PARECER
Nº185, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Ofício S. 2 de 1948.
Relator: Senador Waldemar Pedrosa.
Por oficio S-2 do corrente ano, fichado no
Protocolo da Secretaria do Senado, em 30 de
janeiro, findo, o Governador do Estado do Espírito
Santo, em Mensagem da data de 24 de dezembro de
1947, solicita ao Senado autorização para fazer um
empréstimo externo de oito milhões de dólares nos
Estados Unidos da América do Norte.
Na referida Mensagem o Governador do
Espírito Santo afirma que "movido por considerações
que lhe têm sido sugeridas pela necessidade
de prover a administração do Estado dos meios
eficientes à realização de um plano de
ação governamental construtiva e de longo
curso, chegou à conclusão que as tarefas es-

tão em apreciável desproporção com os recursos
orçamentários normais, donde o apêlo ao crédito. E,
assim, com o objetivo de esboçar um plano de
recuperação econômica, de empreendimentos e
obras visando especialmente dotar o Estado
de uma eficiente rede rodoviária, reequipar e
ampliar as instalações portuárias de Vitória e
promover os meios de fomentar a produção
agropecuária e industrial, cometeu a uma
comissão, constituída de técnicos, a incumbência de
proceder aos necessários estudos e elaborar o
planejamento
daqueles
empreendimentos
e
obras
reputadas
da
maior
urgência,
como indispensáveis para proporcionar novas
condições de prosperidade à comunidade espírito
santense".
Adotando as conclusões dos estudos daquela
Comissão de técnicos, preconizando uma série de
empreendimentos e iniciativas reputadas capazes de
vitalizar a Economia do Estado o Governador
pretende, do empréstimo em perspectiva, aplicar
cinquenta milhões de cruzeiros no plano
rodoviário estadual e quarenta milhões de cruzeiros,
na criação do departamento Estadual de Agricultura
e Instituto de Fomento da Produção, destinado a
cobrir todo setor da produção agro-pecuária
mediante um plano de financiamento da produção,
de assistência técnica ao produtor, construção de
armagens e silos, aquisição de laboratórios,
maquinárias e utensílios.
Com tal destino que pensa dar ao
produto do empréstimo de oito milhões de
dólares, enuncia, o Governador "as condições
mediante as quais se inclinaria a realizar a
operação de crédito prefalada, e que são as
seguintes:
1º – início das amortizações dois anos após o
início das aplicações.
2º – Taxa de juros de 4% ao ano;
3º
–
Empréstimo
ao
par
sob
a
modalidade de um financiamento, sem emissão de
títulos".
A Mensagem está acompanhada de
memoriais
descritivos
e
justificativos
das
obras e empreendimentos a serem realizados
bem como dos documentos comprovantes da
situação financeira do Estado e do texto
da lei número 45 de 20 de dezembro
de 1947 contendo a autorização da Assembléia
Legislativa do Estado para a referida operação de
crédito.
A situação financeira do Estado se
mostra
de
acentuada
prosperidade
no
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crescendo de suas arrecadações, embora as suas
rendas
gravadas
com
o
Empréstimo
de
Consolidação de 50 milhões de cruzeiros com o
Banco do Brasil, contraído em 1941, e já reduzido,
em 1947, para 35 milhões de cruzeiros e a terminar
com a amortização de Cr$ 2.500.000,00 em 1961 –
verifica-se que as arrecadações desde 1943 até
1946, apresentam superavits sobre as receitas
orçadas, a exteriorizar-se, respectivamente, em Cr$
14.837.793,30,
Cr$
31.993.705,90,
Cr$
31.860.577,80 e Cr$ 52.251.735,20.
A Lei nº 45, de 20 de dezembro de 1947, da
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo,
autoriza o Poder Executivo a contrair, no país ou no
exterior, um empréstimo, em moeda nacional ou
estrangeira, até a importância de trezentos milhões
de cruzeiros e a dar em garantia dessa operação de
crédito, impostos ou taxas estaduais, taxas especiais
sôbre serviços ou taxas arrecadadas pelo Govêrno
Federal e entregues ao Estado bem como valores
provindos de vendas de terrenos beneficiados ou
conquistados em virtude de trabalhos realizados com
o próprio empréstimo.
Discrimina os fins ou aplicações do
empréstimo, mas não estipula as condições de
prazo, tipo, juros e amortização, que subordina ao
critério do Executivo no assentá-las as mais
favoráveis ao Estado.
É uma espécie de carta branca de poderes em
assunto de tal gravidade que redunda num imenso
crédito de confiança ao Poder Executivo e que deve
honrar ao Governador do Estado.
Só os dispositivos da Lei nº 45, não
proporcionariam, portanto, elementos bastantes para
habilitar o Senado a proferir, nos têrmos do inciso II
do artigo 63 da Constituição, a sua decisão a
respeito.
Mas o Governador do Estado fixou-os nas
seguintes condições:
1 – início das amortizações dois anos após o
início das aplicações;
2 – taxas de juros de 4% ao ano;
3 – Empréstimo ao par sob a modalidade de
um financiamento, sem emissão de títulos.
E um telegrama, de aditamento à referida
Mensagem, dirigido ao Presidente do Senado,
acrescenta que o prazo do empréstimo é, no mínimo,
de 20 anos.
Assim, pois, em face dos têrmos da
Lei
nº
45,
de
24
de
dezembro
de
1947,
da
Assembléia
Legislativa

e da exposição contida na Mensagem do
Governador do Estado, somos de parecer que pode
o Senado da República, nos têrmos do nº II do
artigos 63, autorizar o Govêrno do Estado do Espírito
Santo a contrair o empréstimo que pretende, na
forma e condições enunciadas, mediante Resolução
nos seguintes têrmos:
"O Senado Federal, tendo em vista a
Mensagem do Governador do Estado do Espírito
Santo, de 24 de dezembro de 1947, e nos
têrmos do artigo 63, nº II da Constituição da
República, resolve autorizar o Govêrno do
Estado do Espírito Santo a contrair, no país ou no
exterior, um empréstimo de oito milhões de dólares,
dando como garantias as que consigna a Lei nº 45,
de 24 de dezembro de 1947, da Assembléia
Legislativa do Estado e mediante as seguintes
condições:
1ª – o empréstimo, ora autorizado, será
resgatado no prazo mínimo de 20 anos;
2ª
–
as
amortizações
terão
início
dois anos imediatamente após o início das
aplicações;
3ª – os juros do empréstimo em referência
correrão à taxa de 4% ao ano;
4ª – o empréstimo será feito ao par, sob a
modalidade de um financiamento, sem emissão de
títulos".
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 1948.
– Attilto Vivacqua, Presidente. – Waldemar Pedrosa,
Relator. – Vergniaud Wanderley. – Olavo Oliveira. –
Arthur Santos, pela constitucionalidade. – Ferreira de
Souza.
PARECER
Nº 186, de 1948
Da Comissão de Finanças, sôbre o Ofício S-2,
de 1948, do Governador do Estado do Espírito
Santo.
Relator: Senador Santos Neves
Em Mensagem datada de 24 de dezembro do
ano findo, dirige-se o Governador do Estado do
Espírito Santo ao Senado Federal para solicitar, nos
têrmos do art. 63, nº II, da nossa Carta Magna,
autorização a fim de contrair um empréstimo externo
de oito milhões de dólares nos Estados Unidos da
América do Norte.
Justificando a necessidade da operação
pretendida,
expõe
a
Mensagem,
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com precisão e clareza, a insuficiência dos recursos
orçamentários estaduais para atender, mediante
vasto plano de realizações administrativas, aos
instantes anseios de progresso do nobre e operoso
povo capixaba. Enuncia e documenta o programa de
recuperação econômica, levantado por uma
comissão especial de técnicos, com o objetivo
primordial de dinamizar a sua economia através a
realização de "empreendimentos e obras visando
especialmente dotar o Estado de uma eficiente rede
rodoviária, re-equipar e ampliar as instalações
portuárias de Vitória e promover os meios de
fomentar a produção agro-pecuária e industrial".
Traça e determina o destino a ser dedo aos
recursos provenientes do empréstimo, dentro do
esquema
acima
enunciado,
detalhando
do
seguinte modo, a sua aplicação: Cr$ 50.000.000,00
reservados às obras indispensáveis ao melhor
aparelhamento do pôrto de Vitória, capacitando-o a
exercitar, no futuro, a sua predestinada missão de
servir como escoadouro natural da fértir e
opulenta região econômica mineiro-espírito-santense;
Cr$
70.000.000,00
para
a
execução
de
arrojado plano rodoviário tendente a abrir
novas vias de comunicação e remodelar curas,
vencendo a distância e promovendo a "mise en
valeur" de valiosas e extensas areal do território
estadual; e Cr$ 40.000.000,00 destinados ao fomento
da produção agro-pecuária e industrial do Estado
com o objetivo salutar de robustecer e vitalizar
a sua economia.
ANOS
1942..............................................................................
1943..............................................................................
1944..............................................................................
1945..............................................................................
1946..............................................................................
Não fôra mesmo o acentuado aumento de
despesas introduzidas em seu Orçamento de 1946 e
1947, e não precisaria o Estado recorrer agora ao
crédito externo, porque estaria em condições de
levar avante a expansão de sua prosperidade com
os próprios recursos orçamentários aliados à
inesgotável operosidade de seu povo.

Por fim, enumera e define a Mensagem "as
condições mediante as quais o Govêrno do Estado
se inclinaria a consumar a operação de crédito no
exterior", fixando-as do seguinte modo:
1 – início das amortizações dois anos após o
início das aplicações;
2 – taxa de juros de 4% ao ano;
3 – prazo mínimo de 20 anos;
4 – empréstimo ao par sob a modalidade de
um financiamento, sem emissão de títulos.
Em anexo ao processo alguns quadros
estatísticos esclarecem o montante da dívida
consolidada interna que, no Espírito Santo, está
limitada a dois únicos empréstimos: o chamado
"Empréstimo de Consolidação", realizado em 1941
com o Banco de Minas Gerais S.A. e cujo total de
Cr$ 50.000.000,00 já está reduzido, em 1947, a
Cr$ 35.000.000,00, e outro contraído com o Banco
do Brasil pelo valor de Cr$ 22.000.000,00 e agora
representado apenas por Cr$ 17.600.000,00. O
Estado vem cumprindo fielmente o esquema de
amortizações dêsses dois empréstimos cujo prazo
de liquidação total está previsto, respectivamente,
para os anos de 1961 e 1954.
O Espírito Santo é também dos poucos
Estados do Brasil que não possui atualmente divida
externa. Sua prosperidade econômica se retrata,
nitidamente, no quadro estatístico adiante transcrito
em que se comparam os números de sua Receita
orçada e realmente arrecadada, durante o
quinqüênio de 1942-1946:
Receita

Receita

Orçada
43.656.000,00
43.491.000,00
48.320.000,00
65.600.000,00
78.200.000,00

Arrecadada
34.569.206,40
58.328.793,30
80.313.705,90
97.460.577,80
130.451.735,20

Por outro lado, verifica-se do processo que a
Assembléia Legislativa Estadual após detido exame
do assunto, conhecendo de perto as necessidades
administrativas do Estado e o seu potencial
econômico-financeiro, acolheu, com presteza e
solicitude, o pedido do Govêrno, autorizando,
pela Lei nº 45, de 20 de dezembro de 1947, o
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Executivo Estadual a contrair "nas praças do País ou
no exterior, um empréstimo, em moeda nacional ou
estrangeira,
até
a
importancia
de
Cr$
800.000,000,00". O Governador do Estado,
entretanto, julgou prudente não se utilizar totalmente
do limite fixado, e solicita do Senado Federal
autorização, apenas, para contrair um empréstimo no
valor
de
US$
8.000.000,00,
ou
sejam,
aproximadamente, Cr$ .... 160.000.000,00.
Submetida a matéria ao exame da douta
Comissão de Constituição e Justiça, através o
brilhante parecer do nobre e ilustre Senador
Waldemar Pedrosa, concluiu ela unânimemente por
opinar que "pode o Senado da República, nos termos
do nº II do art. 63 da Constituição, autorizar o
Governo do Estado do Espírito santo a contrair o
empréstimo que pretende, na forma e condições
enunciadas, mediante Projeto de Resolução, nos
seguintes termos:

Finanças por que deva ser concedida ao Governo
do Estado do Espírito Santo, a autorização
solicitada, a fim de contrair o empréstimo
pretendido nos termos enunciados pela resolução
redigida e aprovada pela douta Comissão de
Constituição e Justiça desta Casa, com a seguinte
emenda:
EMENDA

5ª – O empréstimo se destina à seguintes
aplicações: Cr$ 50.000.000,0 (cinqüenta milhões
de cruzeiros) para ampliação e aparelhamento do
porto de Vitória, tendo em vista contrato de
exploração firmado entre o Governo do Estado e a
União; Cr$
70.000.000,00 (setenta milhões de
cruzeiros) para o desenvolvimento e realização do
plano rodoviário estadual e Cr$ 40.000.000,00
(quarenta milhões de cruzeiros) para o fomento da
produção agro-pecuária e industrial, inclusive o
PROJETO DE RESOLUÇÃO
plano de eletrificação do Estado.
Sala das Comissões, em 13 de fevereiro de
Nº 4, de 1948
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Santos Neves,
Relator. – Mathias Olympio. – Ismar de Góis –
"O Senado Federal, tendo em vista a Alvaro Adolpho. – Ferreira de Souza. – Alfredo
Mensagem do Governador do Estado do Espírito Neves – Durva Cruz. – Salgado Filho.
Santo, de 24 de dezembro de 1947, e nos termos do
art 63, II da Constituição da República, resolve
PARECER
autorizar o Governo do Estado do Espírito Santo a
contrair, nos Estados Unidos da América do Norte, um
Nº 187, de 1948
empréstimo de oito milhões de dólares, dando como
garantias as que consigna a Lei nº 45, de 20 de
Da Comissão de ReIações Exteriores, sobre
dezembro de 1947, da Assembléia Legislativa do a Proposição n° 27 de 1948
Estado e mediante as seguintes condições:
1º – O empréstimo ora autorizado, será
Relator: Senador Arthur Santos.
resgatado no prazo mínimo de 20 anos;
Em mensagem do Sr. Presidente da
2º – as amortizações terão início dois anos República foi solicitado do Congresso Nacional a
imediatamente após o inicio das aplicações;
abertura de um crédito especial de Cr$
3º – os juros do empréstimo em referência 1.000.000,00 para fazer face à liquidação das
correrão à taxa de 4% ao ano;
despesas
decorrentes
da
Conferência
4º – o empréstimo será feito ao par, sob a Interamericana para a Manutenção da Paz e da
modalidade de um financiamento, sem emissão de Segurança no Continente, realizada em Petrópolis.
títulos".
A exposição de motivos do titular da pasta
À vista das considerações expostas no presente das Relações Exteriores justifica plenamente a
parecer, e de outras que ainda poderíamos aduzir, e solicitação do Governo da República, a qual já
levando em conta as condições razoáveis de juro, tipo mereceu aprovação da Câmara dos Deputados.
e prazo da operação proposta, certamente bem
Sala das Comissões, em 4 de fevereiro de
vantajosas em confronto com as Vigentes no mercada 1948. – Alvaro Maia, Presidente. – Arthur Santos,
monetário brasileiro, opina a Comissão de relator, – Bernardes Filho. – Pinto Aleixo.
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PARECER
Nº 188, de 1948
Da Comissão de Finanças, sobre a Proposição
nº° 27 de 1948.
Relator: Senador Alfredo Neves.
A proposição da Câmara dos Deputados nº 27,
de 1948, autoriza a abertura do crédito especial de
um milhão de cruzeiros (Cr$ 1.000.000,00), ao
Ministério das Relações Exteriores para atender
ainda as despesas de correntes da realização da
Conferência Interamericana para a Manutenção da
Paz e de Segurança do Continente. Este crédito é a
complementação de um outro, já votado pelo
Congresso, também em virtude de mensagem do
Senhor Presidente da República, na importância de
cinco milhões de cruzeiros, o qual não foi suficiente,
como se previra, à liquidação total das despesas
resultante: da Conferência de Petrópolis.
A exposição de motivos do Sr. Ministro das
Relações Exteriores esclarece plenamente a
necessidade desse reforço do crédito anteriormente
concedido. Por sua vez, a Comissão de Finanças.
examinando a proposição da Câmara dos Deputados
que pro cura atender à segunda mensagem do
Senhor Presidente da República, sobre o mesmo
assunto, aconselha ao Seriado a sua aprovação.
Sala das Comissões, em 13 de fevereiro de
1948. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Alfredo Neves,
relator. – Alvaro Adolpho. – Salgado Filho. – Durval
Cruz. – Santos Neves. – Mathtas Olympio. – Ismar de
Góes.
PARECER
Nº 189, de 1948
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre
a Proposição número 21, de 1948.
Relator: Senador Lucio Corrêa.
A Proposição nº 21, de 1948 (Projeto de Lei nº
1.170-A, de 1947-48 originário da Câmara dos
Deputados) autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito
especial de um milhão, cento e quarenta e um mil,
duzentos e oitenta e nove cruzeiros (Cr$
1.141.289,00), para atender ao pagamento de
despesas (Serviços e Encargos), com a internação,
de menores em estabelecimentos particulares,
durante o ano de 1946.

O pedido de abertura dêsse crédito especial
decorre da Mensagem nº 635, de 30 de novembro
de 1947, do Senhor Presidente da República,
calçada na Exposição de Motivos número 1.627,
de 28 de novembro desse mesmo ano, do Sr.
Ministro da Fazenda.
Nesta Exposição de Motivos o Senhor
Ministro da Fazenda expôs ao Sr. Presidente da
República:
"1 – Solicita o Sr. Ministro da Justiça e
Negócios Interiores a abertura de um crédito
especial de Cr$ 1.141.289,00 para atender ao
pagamento de despesas com a internação de
menores em estabelecimentos particulares, no
exercido de 1946.
2 – Pela Lei nº 17, de 10 de fevereiro deste
ano, foi aberto aquele Ministério um crédito
suplementar de igual importância, em reforço da
Verba 3 – Serviços e Encargos, Consignação I,
Subconsignação 06-03-23-01, do Anexo nº 18, do
Orçamento Geral da República para 1946
(Decreto-lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 1945)
para atender às mencionadas despesas.
3 – Acontece, porém, que tendo o Tribunal
de Contas negado registro aquele crédito, sob o
fundamento de se achar encerrado o exercício a
que se referia, não foi o mesmo utilizado, e,
conseqüentemente, não atendia à despesa em
causa.
4 – Por êsse motivo é que o Ministério da
Justiça e Negócios Interiores pleiteia, no
momento, a concessão de um crédito especial na
importância de Cr$ 1.141.289,00.
5 – A despesa em referência justifica-se
plenamente, de vez que diz respeito à solução de
um dos problemas sociais de maior relevância, no
qual está vivamente interessado o governo de
Vossa Excelência.
6 – A Diretoria Geral da Fazenda Nacional,
que examinou o assunto, manifestou-se de acordo
com a providência solicitada.
7 – Nesta conformidade, tendo em vista a
natureza dos gastos a atender, nada se me
oferece objetar à concessão do crédito especial
pedido".
O Sr. Presidente da República, afirma no
item 12 da sua Mensagem ao Congresso
Nacional, que se trata "da solução de
compromissos inadiáveis,. que dizem respeito a
um dos problemas sociais de maior relevância,
qual seja o de amparar e encaminhar a infância
desvalida, no sentido de formar cidadãos úteis à
Pátria".
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Há, ao que se vê, evidente necessidade da
abertura do crédito especial consubstanciado no
Projeto de Lei nº 1.170-A, de 1947-1948, aprovado
na Câmara dos Deputados.
Nada nos ocorre opôr á constitucionalidade
da abertura do crédito a que se refere a Proposição
nº 21, à vista do que dispõe o art. 75 da
Constituição Federal, de vez que sómente por Iei
especial, que o autorize, pode ser aberto qualquer
crédito especial.
Esse crédito foi votado no final da sessão
legislativa de 1946, em caráter suplementar, mas ao
mesmo foi negado registro pelo Tribuna; de Contas,
pela circunstancia de haverem caído em exercido
findo as despesas a cuja abertura se destinava.
Dai surgir novo pedido do mesmo crédito,
agora sob feição de crédito especial.
O projeto de Lei nº 1.170-A, de 1948, merece,
assim, ser submetido ao pronunciamento do
plenário, para o fim a que se refere o art. 68 da
Constituição Federal.
Sala das Comissões, em 5 de janeiro de
1948. – Waldemar Pedrosa, Presidente. – Lúcio
Corrêa, Relator. – Vergniaud Wanderley. – Olavo
OIiveira. – Arthur Santos. – Ferreira de Souza.
PARECER
Nº 190, de 1948
Da Comissão de Finanças, sobre
Proposição nº 21, de 1948.
Relator – Sen. Ferreira de Souza.

a

1 – A lei nº 17, de 10 de fevereiro de 1947
autorizou o Poder Executivo a abrir o crédito
suplementar ao orçamento de 1946 de Cr$
1.141.289,00 (um milhão, cento e quarenta e um mil
e duzentos e oitenta e nove cruzeiros) para cobrir
despesas com a internação de menores em
estabelecimentos particulares durante aquele ano.
Tal autorização não pôde ter efeito porque o
Tribunal de Contas, muito acertadamente, lhe negou
registro, dado já estarem encenadas as contas

Por essa razão voltou o Presidente da
República ao Legislativo, com a solicitação de
crédito especial da mesma importância, ao que
aquiesceu a Câmara dos Deputados.
2 – O assunto já foi anteriormente debatido,
concordando o Congresso em que a despesa foi
realizada por necessidade, havendo mistér pagá-la.
3 – Realmente, a verba para a internação de
menores
abandonados
em
estabelecimentos
particulares se mostrou insuficiente. Trata-se de
despesa inconcressível, á qual não é possível fugir. O
dever social do Estado de ampará-los, oferecendoIhes um mínimo de educação, que os desviará do
crime e da vagabundagem para torná-los em
cidadãos úteis, é desses que dispensam justificação e
pulam as barreiras do formalismo legal.
Se é possível deixar de construir uma obra
qualquer ou mesmo suspender-lhe a execução per
falta de verba, se a ausência de crédito justifica não
se forçar aquisições novas de bens não
indispensáveis, se a mingua de autorização para
despesas evita o provimento de cargos, o serviço de
menores não pode parar. Nada justifica cruze o
Estado os braços diante desse problema crucial e
deixe ao desamparo, na escola do ócio e, em
conseqüência do crime, êsses milhares de menores
que a miséria, a simples pobreza, o medo de revelar
erros anteriores, o esquecimento dos deveres
naturais a ausência de senso moral, o epicurismo dos
pais entregam ao mundo das doenças e dos vícios.
A salvação desses infelizes não pode esperar
os créditos nas suas formas legais absolutas.
E se
o
Governo
não
dispõe
de
estabelecimentos próprios em número suficiente, há
que recorrer aos particulares quasi sempre melhor
organizados, de manutenção menos dispendiosa e
mais eficientes. E' mesmo melhor tornar essa forma
como a normal.
4 – Por tais razões, opina a Comissão de
Finanças seja aprovada a proposição.
Sala das Comissões, em 12 de fevereiro de
1943. – Ivo d'Aquino, Presidente. – Ferreira de Souza,
Relator. – Durval Cruz. – Ismar de
Góes. –
Santos.Neves – Alfredo Neves. – Mathias Olympio.

– 478 –
PARECER

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 191, de 1948

Nº 5, de 1948

Da Comissão de Constituição e Justiça,
sobre o Oficio E-28, de 1947.
Relator: Arthur Santos.
O Sr Governador do Estado do Ceará em
petição
fundamentada,
pede
ao
Senado
autorização para cobrar, pelo prazo de cinco anos,
o imposto de exportação até o máximo de dez por
cento ad valorem.
A regra constitucional, art. 19, nº V, é que
compete aos Estados decretar impostos sobre
exportação de mercadorias de sua produção para o
estrangeiro até o máximo de 5% ad valorem,
vedados quaisquer adicionais.
Só em casos excepcionais e mediante
autorização do Senado, o imposto de exportação,
na base de 5% ad valorem, poderá ser aumentado,
por tempo determinado, até o máximo de 10%, ad
valorem.
No Ato das Disposições Transitórias – art. 13
– ficou expresso – "que os Estados que cobrarem
impostos de exportação, acima do limite previsto
no art. 19, nº V, reduzirão gradativamente o
excesso, dentro no prazo de quatro anos, salvo o
disposto no art. 6º daquele dispositivo.
O Sr. Governador do Ceará demonstra
exaustivamente a situação precaríssima em que se
encontra aquele Estado, assoberbado, em seu
orçamento, por um deficít de Cr$ 62.438.656,00 e
sem meios de atender aos ônus decorrentes de
dispositivos constitucionais de que resultaram a
incorporação de impostos aos municípios, o
reajustamento do funcionalismo público estadual e
o aumento de dispensa originais da execução das
Disposições Transitórias da Constituição do Estado
Além disso, consta da representação estar
esgotada a capacidade tributária do Estado do
Ceará.
De resto, as taxas atuais, naquele Estado, já
estão sendo cobradas no máximo. A autorização
será, pois, para manter o statu quo.
Vale assinalar que o Estado do Ceará deverá
observar o regime do art. 13, § 1º do Ato das
Disposições Transitórias da Constituição Federal,
embora o Senado conceda a autorização e pedida.
Pelo exposto, caso a douta Comissão de
Finanças, que deverá ser ouvida, concorde com a
solicitação do Governo do Ceará é o de ser
recomendado ao Senado o seguinte:

"Art. 1º Fica o Estado do Ceará autorizado a
cobrar pelo prazo de cinco anos, o imposto de
exportação de mercadorias de sua produção para o
estrangeiro, até o máximo de 10% ad valorem.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário".
Sala das Comissões, 11 de dezembro de
1947. – Atttilio Vivacqua. Presidente. – Arthur
Santos, Relator. Etelvino Lins. – Carlos Saboya.
Lucio Corrêa – Filinto Muller. – Ferreira de Souza.
PARECER
Nº 192, de 1948
Da Comissão de Finanças sobre o Oficio S-28, de
1947
Relator: Senador Ferreira de Souza.
O Governador do Listado do Ceará, invocando o
dispôsto no art. 19 § 6º da Constituição Federal, pede
ao Senado autorize o Estado a continuar a cobrar o
imposto de exportação das suas mercadorias para o
exterior nas mesmas bases atuais, mantendo as
percentagens superiores a 5%. O pedido vem
acompanhado de uma exposição do Secretário da
Fazenda, com o elenco dos produtos sobre cuja
exportação pesa atualmente tributos em tarifa superior
à máxima prescrita pela Constituição. São elas: caroço
de algodão, 10%; algodão em caroço, 10%;
fermentado, 10%; fiapo ou estopa, 10%; linter, 8%; não
classificado, 10%; piolho 7%; varreduras, 7%; amido ou
polvilho, 7%; cêra de carnaúba: em pó ou em blocos,
10%; velas, 8%; couros: curtidos-sola, 6%; espichados,
salgados ou verdes. 10%; farinha de mandioca, 6%;
fumo em rolos, 6%; sementes de mamona. 10%: milho,
7%; peles: curtidas, com ou sem cabelos, 7%; de cabra
ou carneiro, 10%; silvestres, 6%; e rudes de tecidos de
algodão, 8%.
Explica o chefe do Poder Executivo cearense
que o orçamento estadual para 1948 promete um
déficit de Cr$ 62.438,656,20. E: adianta que as razões
de tal desequilíbrio se encontram nas próprias
Constituições Federal e Estadual, a primeira
transferindo o imposto de indústria e profissão para os
municípios, o que representa Cr$ 8.500.000,00,
e entregando aos mesmos municípios cerca
de trinta por cento dos demais tributos
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valendo esta verba cerca de Cr$ 2.500.000,00 e a
segunda ordenando a entrega às comunas de
metade da arrecadação do imposto de transmissão
de propriedade imobiliária intervivos num total
avaliado em Cr$... 2.000.000,00 e criando onus
excessivos nas suas Disposições Transitórias.
acrescidas essas verbas da destinada ao
reajustamento do funcionalismo público constante de
Decreto-lei estadual de 20 de dezembro de 1946
estimada em Cr$ 10.000.000,00.
2. Realmente, a Constituição de 1946 não
cuidou muito das finanças dos Estados. Antes,
desfalcou-as, retirando-lhes o imposto da indústria e
profissão, e estabelecendo a estranha medida do art.
20, pela qual o Estado deve entregar ao município
30% do excesso que no seu território arrecadar sobre
a receita municipal, excluído apenas a imposto de
exportação limitado á percentagem ad valorem
máxima de 5%, isentando de imposto territorial os
sítios de arca não excedentes de vinte hectares, que
podem ser sítios valorizadíssimos e dispensando o
imposto de transmissão aos Jornalistas no ato de
adquirirem casas de residência.
Chega a parecer ter havido um certo propósito
de enfraquecê-los.
Continuaram, porém, as entidades federadas
com todos os seus encargos anteriores, encargos
Irredutíveis, como entre outros, os de Justiça,
ilegível, instrução pública e saúde.
Se a isso acrescentarmos a desordem
administrativa, que o sistema de não legalidade
propiciou e que lavra em quase todos os Estados,
com as suas finanças seriamente comprometidas
pelas
facilidades
naturais
anteriores,
se
considerarmos na impossibilidade de uma imediata e
eficiente constrição de despesas, pois o grande
aumento se refere ao pessoal, fácil é compreender a
situação penosa da maioria das nossas unidades
federais, muitas delas ainda não compenetradas da
nova situação e até mesmo biocupadas em despesas
inuteis, com aumentos inconsiderados dos batalhões
policiais, com a fixação de altos subsídios para os
seus governadores e para os deputados estaduais
insensíveis à pobreza geral, que não comporta mais
apelos por via do imposto,
3. O caso do Estado do Ceará é mais ou
menos êste.
Examinados os seus orçamentos, desde a de
1944, com uma despesa global de Cr$
61.254.940,80, vem ela crescendo. Orçada, para
1945, em Cr$. 53.835.905,20, ascendeu realmente

a Cr$ 76.119.911,10. No orçamento para 1946 foi
fixada em ilegível Cr- 65.767.249,20, elevando-se a
Cr$ 66.493,249,80 em virtude de retificações: com
os créditos extraordinários, essa cifra ascendeu
Cr$ 133.522.249,70, realizando-se apenas Cr$
94,772.23620. Para 1947, foi estabelecida em Cr$
89.472.856,40. não havendo elementos para
verificar a quanto montou realmente. A lei de meios
para o presente exercício estipula-a em Cr$
129.520.136,20, para o que concorreram a assunção
pelo Estado dos. serviços do porto de Mucurí, as
naturais despesas com a restauração da ordem
legal, a fixação em padrão exagerado de subsídios e
os compromissos de puro sentimentalismo ou
mesmo de natureza demagógica constantes das
Disposições Transitórias da nova Constituição
Estadual.
A receita, que vinha acompanhando o
crescimento da despesa, por forma a evitar déficits,
desta vez não pôde reagir na mesma proporção. O
imposto de indústria e profissão que rendeu, em
1946, Cr$ 8.446.884,70, emudeceu. Dado o seu
movimento ascensional nos últimos exercícios,
nenhum exagero existe em avaliar o desfalque em
Cr$ 8.500.00060, como alude o Governador. O de
transmissão imobiliária inter vivos, que, em 1946,
rendeu Cr$ 7.443.679, 40, vai deixar a metade para
os municípios. O Governador calcula este
desfalque.......... em Cr$ 2.500.000,00. Sôbre os
demais, será o Estado obrigado a entregar aos
municípios uma determinada porcentagem, que os
legisladores
cearenses
estimam
em
Cr$
2.000.000,00.
De tudo resulta um déficit previsto de Cr$
62.436.65620.
É, destarte, evidente a impossibilidade para o
erário estadual de, pelo menos durante um certa
tempo, abrir mão de qualquer dos atuais tributos,
mesmo das tarifas a que eles obedecem. Já será
uma grande vantagem se as dificuldades puderem
ser vencidas sem apelar para a agravação dos
existentes. Pois os aumentos de despesas ou são
forçados pelas duas Constituições ou constituem
direitos de terceiros.
Por outro lado, como bem expõe o
Governador cearense, se apelar para aumento dos
impostos existentes, os 30% a que se refere a art.
20 da Constituição Federal afastarão grande parte
da renda. Se pensar em novo imposto, ao: Estado
caberão apenas 40% e com impopularidade da
medida, os ônus da cobrança.
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A única rubrica a que se deve recorrer é o
impôsto de exportação, para mantê-lo como está,
pois agricultura, comércio e indústria já estão
habituados com êle. Não haverá reclamação de
espécie alguma nem as naturais dificuldades de
adaptação aos tributos novos. Sobretudo, porque,
no novo conceito constitucional, só é tributável a
exportação para o estrangeiro, por forma que o
impôsto
incida
exclusivamente
sôbre
as
mercadorias de lei, as que interessam ao nosso
intercâmbio internacional, capazes de suportar
melhor a tributação.
5. Confirma-se aqui o que o relator previu
quando membro da Comissão Constitucional na
Assembléia Constituinte. Há Estados no Brasil que
ainda não Poder viver sem as suas tarifas atuais de
exportação. Se examinarmos o orçamento do
Ceará, veremos que êle responde por forte
percentagem da receita, rendendo ora a metade,
ora mais da metade do impôsto sôbre vendas e
consignações. Em 1946, rendeu Cr$ 28.138.779,50
contra Cr$ 42.901.024,30, do de vendas. A previsão
para 1947 lhe atribui Cr$ 25.000.000,00 em face de
Cr$ 37.000.000,00 para o de vendas. E a de 1948
lhe dá Cr$ 25.000.000;00 atribuindo ao de vendas
Cr$ 50.000.000,00.
6. Se os argumentos financeiros aconselham
o deferimento da medida convém chamar a atenção
dos poderes do Estado, por que se esforcem no
sentido de, em prazo breve, regularizar a vida
financeira da sua entidade federada, por forma a se
conter nos limites constitucionais, evitando apelar
para um impôsto que a Constituição de certa
maneira condenou.
A permissão em causa é excepcional, razão
pela qual a maioria da Comissão atendeu de limitála a três anos.
Se os demais recursos tributários não fizerem
face às despesas, há que cortá-las.
7. Por essas razões, a Comissão de Finanças
opina unânimemente pela aprovação da resolução
formulada pela Comissão de Constituição e Justiça,
com a emenda seguinte, esta votada por maioria.
Em lugar de "cinco anos" diga-se "três anos".
Sala das Comissões 21 de janeira de 1948. –
Ismar de Góes, Presidente. – Ferreira de Souza,
Relator. – Andrade Ramos. – Durval Cruz. – Santos
Neves. – Alfredo Neves. – José Americo.

PARECER
Nº 193 – 1948
Da Comissão de Redação de Leis.
Relator: Senador Waldemar Pedrosa.
Redação final da Proposição nº 294, de 1947.
E' a Comissão de parecer que seja mantida a
redação com que foi aprovado o projeto nº 294, de
1947, da Câmara dos Deputados, feita apenas
pequena modificação.
No art. 1º
Onde esta:
"no decorrer de 1947".
Diga-se:
"relativas ao ano de 1947".
Modificação idêntica deve ser feita na emenda.
Em anexo vem o projeto com as emendas.
Ao projeto deve seguir-se a tabela, tal como se
acha no processo.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 14
d fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Waldemar Pedrosa, Relator. – Ribeiro Gonçalves. –
Cícero de Vasconcelos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$
656.780,00 (seiscentos e cinqüenta e seis mil,
setecentos e oitenta cruzeiros), para atender às
despesas da Comissão de Reparações de Guerra,
relativas ao ano de 1947, de acôrdo com a
discriminação constante da tabela anexa.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECER
Nº 194, de 1948
Da Comissão de Viação e Obras Públicas,
sôbre a Proposição número 31, de 1948.
Relator: Senador Ernesto DornelIes.
Pela Proposição nº 31, de 1948, é concedida
isenção de direito de importação e de demais taxas
aduaneiras: Inclusive impôsto de consumo, para 7
milhões de quilos de gasolina e 75.000 quilos de óleo
lubrificante,
material
êsse
importado
pela
S. A. Emprêsa de Viação Aérea Rio Gran-
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denso, VARIG, e destinado a seu serviço.
O Projeto é oriundo da Câmara dos Deputados
onde foi aprovado por preencher a Emprêsa acima
mencionada as exigências legais que o caso requer.
Quanto ao mérito do assunto, é de salientar-se
ser a VARIG das mais antigas emprêsas nacionais de
navegação, e desfrutar, dentro e fora do País, de
privilegiado conceito, não só pela segurança e eficiência
dos serviços, como pela modelar organização que a
caracteriza.
Suas linhas, além da rede estadual que liga as
principais cidades do Rio Grande, estendem-se do Rio a
Montevidéo. Seus aviões, dos tipos mais modernos, são
conservados e reparados em oficinas próprias.
Trata-se, como se vê, e é do conceito geral, de
uma Emprêsa que tem correspondido, sobejamente, ao
incentivo oficial dispensado para que disponha o País de
uma aviação comercial à altura de suas exigências.
E sendo essa a finalidade do Projeto, somos pela
sua aprovação.
Sala das Comissões, em 13 de fevereiro de 1948.
– Henrique de Novaes, Presidente. – Ernesto DornelIes,
Relator. – Ribeiro Gonçalves. – Francisco Gallotti.
PARECER
Nº 195, de 1948
Da Comissão de Finanças sôbre a Proposição nº
31, de 1948.
Relator: Senador Santos Neves.
A proposição da Câmara dos Deputados nº 31-48
isenta de direitos de importação e demais taxas
aduaneiras e impôsto de consumo 7.000.000 (sete
milhões) de litros de gasolina de aviação, 75.000
(setenta e cinco mil) litros de óleo lubrificante importados
pela S. A. Emprêsa de Viação Aérea Rio Grandense,
VARIG, e destinada ao seu serviço.
A douta Comissão de Viação e Obras Públicas
desta Casa, apreciando o mérito do projeto, manifestouse favoravelmente à sua aprovação, em virtude de ser a
VARIG das mais antigas emprêsas de aviação, e
desfrutar dentro e fora do País de privilegiado conceito,
não só pela segurança do serviço, como pela modelar
organização que possui.
Nestas condições, a Comissão de Finanças, nada
tem a opor à aprovação da proposição em aprêço.

PARECER
Nº 196, de 1948

1947.

Da Comissão de Redação de Leis.
Relator: Senador Waldemar Pedrosa.
Redação final da Proposição nº 108, de

A Comissão deu a redação constante do
anexo nº 1, à emenda com que o Senado modificou
o art. 1º do projeto nº 108, de 1947, da Câmara dos
Deputados.
Êsse artigo, na sua redação primitiva, era
expresso nêstes têrmos:
"Art. 1º. As contas bancárias abertas, a partir
da vigência desta lei, por súditos dos países contra
os quais o Brasil esteve empenhado em guerra, são
declarados livres de quaisquer restrições impostas a
sua plena disponibilidade por efeito da legislação que
regula as indenizações devidas por aquelas
potências.”
A êste artigo foi apresentada a seguinte
emenda, substitutiva e aditiva, que o Senado
aprovou.
"Art. 1°. A partir da data desta lei, e em relação
ás novas contas bancárias ou aos bens materiais ou
imateriais de agora por diante adquiridos ou lucros
percebidos, cessam os efeitos do Decreto-lei nº
4.166, de 11 de março de 1942, e do art. 5º do
Decreto-lei número 4.807, de 7 de outubro do
mesmo ano, sem prejuízo do dispôsto no Decreto-lei
nº 4.806, desta última data.
Parágrafo único. O dispôsto nesta lei não se
aplica ás contas bancárias nem aos bens atingidos
pelos efeitos do citado Decreto-lei nº 4.166, de
1942".
A Comissão redigiu assim as duas
disposições:
"Art. 1º. O Decreto-lei número 4.166, de 11 de
março de 1947, e o art. 5º do Decreto-lei número
4.807, de 7 de outubro do mesmo ano, deixarão de
ser aplicados às pessoas a que se referem, quanto
às contas bancárias que estas abrirem, aos lucros
que perceberem e aos bens em geral que
adquirirem, depois de vigente esta lei, sem prejuízo
do dispôsto no Decreto-lei nº 4.806, da última das
mencionadas datas”.
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Parágrafo único. O dispôsto nesta lei não se
aplica às contas bancárias e aos bens já atingidos
pelos efeitos do citado Decreto-lei nº 4.166, de
1947".
E' o que se vê do anexo.
Deve, entretanto, a Comissão ponderar que o
parágrafo único, como se vê dos seus têrmos, em
confronto com os do proêmio do artigo, é redundante
e deve desaparecer, o que aliás é ainda possível,
por isso que essa supressão não atinge a substancia
do projeto.
O que se lê no parágrafo está dito, por outras
palavras, no proêmio, pois êste, referindo-se apenas
as contas que forem abertas e aos bens que forem
adquiridos após a publicação da lei, tem, ipso facto,
subtraido à aplicação dela as contas e aquisições de
bens anteriores.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 14
de fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. Waldemar Pedrosa, Relator. – Cícero de
Vasconcelos. – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO Nº 1
Redação final da emenda substitutiva do
Senado ao art. 1º da Proposição nº 108 de 1947.
Art. 1º. O Decreto-lei nº 4.166, de 11 de março
de 1947, e o art. 5º, do Decreto-lei nº 4.807, de 7 de
outubro do mesmo ano, deixarão de ser aplicado às
pessoas a que se referem, quando às contas
bancárias que estas abrirem, aos lucros que
perceberem e aos bens em geral que adquirirem,
depois de vigente esta lei, sem prejuízo do dispôsto
no Decreto-lei nº 4.806, da última das mencionadas
datas.
Parágrafo único. O dispôsto nesta lei não se
aplica às contas bancárias e aos bens já atingidos
pelos efeitos do citado Decreto-lei nº 4.166, de 1947.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
expediente.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (pela ordem):
– Sr. Presidente, o Senado tem ciência de estar há
alguns dias acamado em virtude de operação em
uma casa de Saúde, seu presidente, Dr. Nereu
Ramos. Sendo esta uma das últimas sessões que S.
Ex.ª não preside, requeiro a V. Ex.ª, que, ouvida a
Casa, nomeie uma Comissão para visitar S. Ex.ª.

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento do Sr. Senador Ferreira de
Souza, no sentido de ser nomeada uma comissão
para visitar o Sr. Dr. Nereu Ramos, presidente desta
Casa.
Os Srs. que aprovam o requerimento, queiram
conservar-se sentados (Pausa.)
Aprovado.
Tem a palavra o Sr. Senador Hamilton
Nogueira, primeiro orador inscrito.
O SR. HAMILTON NOGUEIRA: – Sr.
Presidente, no dia 28 de Janeiro, faleceu, na cidade
de Petrópolis, um dos mais ilustres brasileiros. Por
sua
lúcida
inteligência,
grande
cultura,
magnânimidade
de
coração,
e
atitudes
desassombradas em face do determinismo
materialista que imperava nos começos dêste
século, levou bem alto a inteligência brasileira.
Quero referir-me ao padre João Gualberto do
Amaral. Ordenou-se em Mariana, tendo recebido as
ordens sacras das mãos do venerando D. Silvério
Gomes Pimenta.
Desde cedo, o Padre João Gualberto se
impôs, não sòmente nos meios eclesiásticos, senão
em todos os meios culturais do Brasil. O orador
sacro de grandes recursos, sua palavra foi sempre
ouvida. É preciso, entretanto, acentuar que foi
principalmente em 1908, nesta cidade e em São
Paulo, que João Gualberto do Amaral se destacou
nas conferências em que refutou o discípulo de
Lombroso que por aqui passava – Enrico Ferri.
Enrico Ferri veiu ao Brasil e fêz uma
exposição de tôda a teoria criminalista de Lombroso.
Mas, as mesmo tempo que fazia a propaganda das
idéias lombrosianas, atacava violentamente o
catolicismo, procurando desvalorizar tudo quanto
havia de espiritualidade no mundo contemporâneo.
João Gualberto enfrentou galhardamente o
eminente homem que por aqui passava, refutando-o
em conferências notáveis.
Tenho em mãos uma dessas conferências.
Enrico Ferri, para comprovar a franqueza da
Igreja e do espírito cristão, afirmava que êsse
espírito tinha sido assimilado, sobretudo, por
mulheres.
Procurou,
então,
demonstrar
a
inferioridade biológica da mulher em face do homem
João Gualberto, com clareza admirável e
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lógica irretorquível, rebateu, um a um, os argumentos
de Enrico Ferri.
Quero lê, apenas, duas ou três páginas dessa
conferência para evidenciar a lógica segura dêsse
eminente sacerdote.
"Ferri, meus senhores, procurou provar ser a
mulher inferior ao homem pelo sentimento, pela
inteligência e pela sua constituição, falando sempre
na inferioridade biológica da mulher”.
Chega-se "alla concluzione della inferioritá
biológica della donna rispetto all'uomo".
A minha exposição de princípios, na matéria, é
a seguinte: a vida de família pede, em regra geral,
que os poderes se enfeixem nas mãos do homem,
para o bom govêrno da casa, sendo a mulher
considerada sua companheira e não escrava.
Feita êsta declaração, examinemos os planos
inferiores, os quais Ferri faz descer a mulher,
relativamente ao homem.
Quanto à sentimentalismo, foi original, não
exato, o sociólogo italiano, indo de encontro ao
senso comum, que à mulher sempre atribuiu maior
expansão sentimental.
O argumento para provar êste assêrto é
contraproducente.
A resistência à dor, diz Ferri, é uma
inferioridade biológica. Ora, a mulher, mais que o
homem, resiste à dor – logo lhe é inferior.
Dá um exemplo: figuremos enfermo, nas
vascas da agonia, um membro da família. O pai que
ama ao filho, imediatamente se exgota cança-se e
retira-se a um canto, ao passo que a mulher resiste à
dor, e acompanha os últimos instantes do ente
querido.
Isto para Ferri é prova de inferioridade. Eu
penso de modo contrário. Saiba Ferri que a mulher,
nestes transes dolorosos, em luta com a morte a
quem disputa os derradeiros momentos de um filho
amado, arrosta o sofrimento, transida de dor.
Êste ponto devia ser desenvolvido pelas mães
que me escutam porque, se já passaram por estas
tristíssimas vigílias, conhecem por experiência, que
em atitude varonil se mantém erectas, mas varadas
de agudas espadas.

Por êste argumento antes se devera concluir a
superioridade das mulheres.
Com efeito, abatido o homem, sem coragem
para medir o infortúnio, a mulher é creatura valente
que aceita o répto da morte, a cujos golpes oferece
o ofegante peito na defesa do berço, onde vai
murchando a flôr do seu coração.
Sim, meus senhores, podemos assegurar que
as mulheres resistem à dor, cheias de dor; resistem
ao sofrimento, cheias de sofrimento.
Exemplos típicos, meus senhores, nos
oferecem as patrícias de Ferri.
Comunico-vos uma impressão individual.
Causa-me assombro, quando em viagem, vejo estas
pobres colonas sob os ardores da canícula, vergas
aos instrumentos em que se endurecem as
masculinas mãos.
Vêde a superioridade desta mulheres:
amamentam, tratam da casa, e além disto, vão para
a enxada, sulcam a terra, suentas e puentas, como
seus filhos e maridos".
Vai refutando, um a um, os argumentos, e,
finalmente, desenvolve o argumento decisivo, dentro
do terreno específico de Ferri, dentro da antropologia
criminal:
"Sôbre a inferioridade biológica da mulher,
pouco nos resta a dizer. Foi Lombroso, segundo o
nosso conferencista, quem fêz tal descoberta, e o
seu discípulo nos assegura que a Lombroso ninguém
poude responder com argumentos, científicos,
constituindo em sátiras as contraditas ao fundador da
antropologia criminal italiana.
Eu, meus senhores, simples padre, sem
nenhuma pretensão a cientista, quero responder a
Lombraso e Ferri, com argumentos científicos,
tirados da própria matéria em que eles doutrinam.
Coloco a questão no terreno da criminologia
positiva.
A mulher, pela sua constituição biológica, é
inferior ao homem, tal a asserção dos adversários.
Mas, Lombroso e seus discípulos ensinam,
que a criminalidade feminina é inferior à masculina.
No
seu
livro
“Crime,
causas
e
remédios",
no
capítulo
concernen-
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te ao sexo termina-o Lombroso por importantes
conclusões uma das quais é a seguinte: A
delinqüência feminina é quatro vêzes menor que a
do homem, sendo a delinqüência grave seis vêzes
menor.
Os autores são unânimes, diz Minvici, em
reconhecer a grande desproporção entre o, número
de crimes cometidos pelos homens e os perpetrados
pelas mulheres, desproporção esta que, segundo
Lombroso, vem do pequeno numero de estigmas e
da raridade do tipo criminoso nas mulheres.
Ora, sendo crime, segundo Ferri e Lombroso,
a resultante de uma constituição biológica anomal,
viciada, inferior eu concluo meus senhores, que,
sendo a mulher menos criminosa do que o homem
mais robusta, mais sã, mais forte é a sua
constituição biológica; e portanto, segundo os dados
da criminologia lombrosiana, a mulher seria, não
inferior, mas superior ao homem".
Foi êsse o espírito lúcido, culto, que se apagou
há poucos dias. Durante várias décadas iluminou o
cenário da inteligência brasileira.
Os moços de hoje não o conheceram em
plena atividade, porquanto, ha vários anos, se
retirara para Petrópilis, onde no confessionário e na
meditação, ascultando e orientando as almas,
aguardava o dia em que iria contemplar a
glória eterna do Cristo. (Muito bem; muito bem.
Palmas).
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY (pela
ordem): – Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª
consulte a Casa sôbre se dispensa formalidades
regimentais para que a Proposição nº 35, de 1948,
seja incluída na Ordem do Dia da sessão de
segunda-feira.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (pela ordem):
– Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte o
plenário sôbre se dispensa as formalidades
regimentais para que sejam incluídas na Ordem do
Dia da próxima sessão as proposições ns. 21, de
1948, 296 e 311, de 1947; 27, de 1948 e o Projeto de
Resolução, constante dos pareceres das Comissões
de Constituição e Justiça e Finanças, relativo a
impôsto de exportação do Estado do Ceará.

O SR. SANTOS NEVES (pela ordem): – Sr.
Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte a Casa sôbre se
concede dispensa das formalidades regimentais para
que seja incluído na Ordem do Dia da próxima sessão o
Projeto de Resolução constante dos pareceres ns. 186 e
186, lidos no expediente.
O SR. HAMILTON NOQUEIRA (pela ordem): –
Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte o Senado
sôbre se dispensa do interstício regimental, para que a
Proposição nº 29, de 1947, seja incluída na Ordem do
Dia da próxima sessão.
O SR. ALVARO ADOLPHO (peIa ordem): – Sr.
Presidente, tendo sido lida, na sessão de hoje, a
redação final da Proposição nº 294, de 1947, que
autoriza a abertura de crédito para pagamento de
despesas da Comissão de Reparações de Guerra,
requeiro a V. Ex.ª consulte a Casa sôbre se concede
dispensa de impressão para que a mesma entre em
discussão e votação ainda na sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador Vergniaud
Wanderley requer dispensa de interstício regimental para
que a Proposição nº 35, de 1948, seja incluída na Ordem
do Dia da próxima sessão.
Os Srs. Senadores que aprovam esse
requerimento, queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Idêntico requerimento formula o Sr. Senador
Ferreira de Souza, em relação as Proposições ns. 21, de
1948; 296 e 311, de 1947; 27, de 1948, e ao Projeto de
Resolução nº 5, de 1948, constante dos pareceres das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças,
relativos a impôsto de exportação do Estado do Ceará.
Os Srs. Senadores que aprovam êsse
requerimento, queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O mesmo pedido formula o Sr. Senador Santos
Neves quanto ao Projeto de Resolução nº 4, de 1948,
constante dos pareceres ns. 185 e 186.
Queiram conservar-se sentados os Srs.
Senadores que concedem a dispensa solicitada.
(Pausa).
Está concedida.
Pretende idêntica dispensa o Sr. Senador
Hamilton Nogueira quanto à Proposição nº 29, de 1947.
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Os Srs. Senadores que defendem o
requerimento, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
Finalmente, o Sr. Senador Alvaro Adolpho,
solicita dispensa de impressão para que seja
discutido e votado nesta sessão o Parecer nº 193,
que foi lido no expediente, dando redação final à
Proposição nº 294, de 1947.
Os Senhores Senadores que a concedem,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Em discussão o Parecer nº 198. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, declara-a
encerrada.
Os Srs. Senadores que aprovam o Parecer nº
193, de 1948, queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
Aprovado.
Tem a palavra o Sr. Senador Ribeiro
Gonçalves, segundo orador inscrito.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – pronuncia
discurso que será publicado depois.
O SR. PRESIDENTE: – Autorizada a
nomeação de uma Comissão para visitar o Sr.
Presidente Nereu Ramos, nomeio para compô-la os
Senadores Ferreira de Souza, Camilo Mércio,
Vioctorino Freire e Bernardes Filho. (Pausa).
Está finda a hora do expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA

E' sem debate aprovada em discussão única e
sob a sanção a seguinte:
PROPOSIÇÃO
Nº 24 – 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os funcionários da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal têm os mesmos
vencimentos, direitos e vantagens asseguradas ao
funcionários da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, respeitada a identidade ou equivalência dos
cargos.
Art. 2º Os cargos que integram o Quadro da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal passarão a
ser os seguintes:
1 – Diretor-Geral – Padrão S.
1 – Secretário da Presidência Padrão S.
1 – Sub-Secretário – Padrão R.
7 – Chefe de Seção – Padrão P.
2 – Taquígrafo – Padrão N.
4 – Taquígrafo – Padrão N.
11 – Oficial – Padrão N.
1 – Protocolista – Padrão M.
1 – Chefe de Portaria – Padrão M.
1 – Zelador – Padrão K.
1 – Eletricista – padrão J.
2 – Motorista – padrão J.
22 – Auxiliar de Secretaria – padrão J.
10 – Dactilógrafo – padrão I.

Parágrafo único. O aumento de vencimentos
E' sem debate aprovada em discussão única e de que trata êste artigo será pago a contar de 1º de
vai à Comissão de Redação de Leis a seguinte:
fevereiro de 1947;
Art. 3º E' o Poder Executivo autorizado a abrir
PROPOSIÇÃO
ao Poder Judiciário o crédito especial de Cr$
631.950,00 (seiscentos e trinta e um mil novecentos
Nº 300 – 1947
e cinqüenta cruzeiros), para atender às despesas
decorrentes desta lei.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
1ª discussão do Projeto nº 13 de 1947, que
ao Ministério da Educação e Saúde, o crédtio regula os depósitos em dinheiro, sem juros. (Com
especial de Cr$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta pareceres ns. 144 e 145, das Comissões de
mil cruzeiros), a fim de ser concedido à União Constituição e Justiça e de Finanças, ao primeiro
Nacional dos Estudantes, o auxílio de igual considerando inconstitucionais os artigos 1º e 2º do
importância, para o custeio das despesas com a Projeto e inconveniente a medida nêle objetivada; o
realização, no corrente ano, do X Congresso segundo propondo seja a matéria submetida a
Nacional dos Estudantes.
discussão preliminar e prejudicada quanto à arguida
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua inconstitucionalidade, antes de ser estudada quanto
publicação, revogadas as disposições em contrário. ao mérito pelos órgãos técnicos do Senado).
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Vem à Mesa e é lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 30 – 1948
Requeiro que V. Ex.ª consulte o Senado se
consente na retirada do Projeto nº 13, de 1947.
Sala das Sessões, em 14 de fevereiro de
1948. – Joaquim Pires.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador
Joaquim Pires, autor do Projeto nº 13, ora
submetido ao plenário, requer a sua retirada.
O requerimento independe de discussão.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram
conservar-se
como
se
acham.
(Pausa).
Aprovado.
E' retirado o seguinte:

E' sem debate aprovado em discussão única e
vai à Comissão de Redação de Leis o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 3. de 1948

O Senado Federal resolve:
Atendendo ao que deliberou a Comissão
Diretora, em sua reunião de 27 de janeiro de 1948,
admitir, como dactilógrafo, classe I, o ex-Oficial
Legislativo, interino, classe I, OdiIon Macedo, que ficará
com excedente, percebendo, a partir de 24 de abril de
1947, os vencimentos correspondentes, até que seja
definitivamente incluído no quadro, tomando-se as
providências necessárias à abertura do crédito para
ocorrer à respectiva despesa.
Discussão única da Proposição nº 36, de 1948,
que autoriza o financiamento do saldo da safra de
1947-1948 e dá outras providências.
PROJETO
O SR. PRESIDENTE: – Na impressões do
avulso da Ordem do Dia decorreu um engano. Não há
Nº 13 – 1947
emenda. O parecer da Comissão de Finanças é
favorável à Proposição
O Congresso Nacional decreta:
Em discussão. (Pausa).
Art. 1º Os depósitos em dinheiro, sem juros,
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a
sòmente poderão ser feitos no Banco do Brasil, a encerrada.
disposição da Superintendência da Moeda e do
E' sem debate aprovada e.sobe à sanção a
Crédito.
seguinte:
Art. 2º Os depósitos sem juros existentes
nos bancos nacionais e estrangeiros serão
PROPOSIÇÃO
compulsòriamente transferidos para o Banco do
Brasil a disposição da Superintendência da
Nº 36 – 1948
Moeda e do Crédito.
Art. 3º Nenhum banco poderá receber
O Congresso Nacional decreta:
depósitos em conta corrente sem atribuir em
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
favor do depositante juros nunca inferior a 3% financiar o saldo das safras de cêra de carnaúba, por
ano ano.
itnermédio da Carteira Agrícola e Industrial do Banco
Art. 4º Nenhum banco poderá fazer em do Brasil S. A., isto é: a de 1946-47 e da de 1947-43,
suas escritas referências a depósitos sem na base de Cr$ 600.00, para o "Parda Gordura" e as
designação precisa de suas finalidades não denominadas "Cauipe" e "Flôr Primeira", por Cr$
sendo permitido designações ambiguas como 620,00 e Cr$ 700,00, respectivamente.
"depósitos diversos, "depósitos a escritura", e
Parágrafo único. Os prêços indicados se
entendem por arroba de cêra classificada, ensacada,
auoutros.
Art. 5º A Superintendência da Moeda e do despachada e posta em qualquer dos portos de
Crédito multará os infratores em dez mil cruzeiros embarque de São Luís do Maranhão , Parnaíba-Piauí e
(Cr$ 10.000,00), e no decuplo os reincidentes, Fortaleza-Ceará.
cobráveis por executivo fiscal.
Art. 2º Compreende-se por safras de 1946-47 e
Art. 6º Revogam-se as disposições em 1947-48, aquelas cujos trabalhos tiveram início em
contrário.
agôsto de 1946 e 1947, respectivamente.
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Art. 3º O Poder Executivo fará as operações
de crédito necessárias à execução da presente
lei, que entrará em vigor na data de sua
publicação,
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
E' sem debate aprovada em discussão única
e vai à Comissão de Redação de Leis a seguinte.

para o Quadro do Ministério da Fazenda.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 12
de fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
– Ribeiro Gonçalves, Relator. – Cícero de Vasconcelos.
– Waldemar Pedrosa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' transferido para o Quadro Permanente
do Ministério da Fazenda nos têrmos do Decreto-lei
número 9.813, de 9 de setembro de1946 o cargo
PROPOSIÇÃO
isolado de provimento eletivo de Tesoureiro, padrão J,
do Quadro Permanente do Ministério do Trabalho,
Nº 92 – 1947
Indústria e Comércio.
Art. 2º A transferência não prejudicará o atual
O Congresso Nacional decreta:
ocupante do cargo Paulo Qualberto Correia, que
Art. 1º Os artigos 5º e 6º do Decreto-lei nº continuará a exercê-lo com os direitos decorrentes da
6.674, de 11 de julho de 1944 passam a viogarar sua nomeação e da lei.
com a seguinte redação:
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
Art. 5º E' a Câmara de Reajustamento publicação revogadas as disposições em contrário.
Econômico autorizada a rever os julgamentos de
feitos indeferidos preliminarmente por terem
PARECER
sido os ajustes compulsórios requeridos fora do
prazo previsto pelo § 1º do art. 41 do
Nº 172 – 1948
seu
Regulamento
assegurado
a
êsses
interessados o direito de recorrer à Câmara no
(Da Comissão de Redação de Leis)
prazo de noventa (90) dias a partir da vigência da
presente lei.
Relator: Senador Cícero de Vas- número 7 de
"Art 6º O presente Decreto-lei entrará em 1949.
vigor na data de sua publicação, revogadas as
Relator: Senador Cícero de Vasconcelos.
disposições em contrário.
A Comissão é de parecer que seja aceita a
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de redação com que a proposição foi aprovada.
sua publicação revogadas as disposições em
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 12
contrário.
de fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso, Presidente.
São sem debates aprovados os seguintes – Cícero de Vasconcelos, Relator. – Ri-beiro
pareceres.
Gonçalves. – Waldemar Pedrosa.
O Congresso Nacional decreta:
PARECER
Art. 1º – E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Guerra o crédito especial de Cr$
Nº 171 – 1948
270.000,00 (duzentos e setenta mil cruzeiros) a fim de
atender às despesas resultantes da organização e
(Da Comissão de Redação de Leis)
realização do III Pentatlon Moderno Sul Americano.
Art. 2º – Revogarei-se as disposições em
Redação final da Proposição nº 254, de contrário.
1947.
Relator: Senador Ribeiro GonçaIves.
PARECER
A Comissão submete ao Senado a redação
final do projeto nº 682-B, de 1947, da Câmara dos
Nº 173 – 1948
Deputados.
A modificação feita no art. 2º não passa da
(Da Comissão de Redação de Leis)
forma e tem por fim tornar clara a situação do
funcionário que não terá pela nova lei, outros
Redação final da emenda à Proposição nº 56, de
direitos além dos que lhe haja conferido o seu 1947.
título de nomeação ou decorram da legislação.
A
Comissão
submete
ao
Senado
Tudo
se
passará
como
se
êle a redação final da emenda apresentada,
houvesse
sido
nomeado
originàriamente nesta
Casa,
ao
Parágrafo
único
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do artigo 1º do projeto nº 105-B, de 1947, da Câmara
PARECER
dos Deputados, e que foi aprovada (anexo nº 1).
Noutro anexo (nº 2) vem o projeto com a
Nº 175 – 1948
emenda tendo-lhe feito a Comissão ligeira
modificação de forma.
(Da Comissão de Redação de Leis).
Teve esta por fim tornar mais precisa a citação
feita de um dispositivo do Decreto-lei nº 7.404, de 22
Redação final da Proposição nº 312, de 1947.
de março de 1945.
A Comissão submete ao Senado a redação
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 6 final do projeto nº 973-A, de 1947, da Câmara dos
de fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso, Deputados.
Presidente. – Cícero de Vasconcelos, Relator. –
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 13
Ribeiro Gonçalves. – Waldemar Pedrosa.
de fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Ribeiro Gonçalves, Relator. – Cícero
ANEXO Nº 1
de Vasconcelos. – Waldemar Pedrosa.
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
PROPOSIÇÃO Nº 56, de 1947
ao Ministério da Guerra, o crédito especial de
dezesseis milhões e sebentos mil cruzeiros (Cr$
Redação final da emenda por que foi 16.600.000,00), destinado à construção de edifícios
e à instalação da maquinaria já adquirida ao Govêrno
substituído o parágrafo único do artigo 1º.
Parágrafo único. – Nenhuma procedimento dos Estados Unidos para fabricação de munições.
fiscal será intentado para cobrança do impôsto
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de
suprimido em virtude desta lei, desde que o mesmo sua publicação, revogadas as disposições em
não tenha sido cobrado pelo fabricante depois de contrário.
vigente o Decreto nº 7.404, de 22 de março de 1945.
O SR. PRESIDENTE: – Sobem à sanção as
proposições ns. 7, de 1948, e 254 e 175, de 1947. A
ANEXO Nº 2
Proposição número 56, de 1947, volta com emenda
à Câmara dos Deputados.
PROPOSIÇÃO Nº 56, de 1947
O SR. PRESIDENTE: – Constam, ainda, da
Ordem do Dia de hoje, três mensagens do Sr.
Redação da proposição com a emenda Presidente da República, submetendo ao Senado a
escolha de embaixadores junto a governos
aprovada pelo Senado.
Art. 1º – Na tabela A, anexa ao Decreto-lei nº estrangeiros.
7.404, de 22 de março de 1945, é substituída pela
Para apreciação dessa matéria, a sessão
seguinte a letra e, da alínea I (Aparelhos, Máquinas e passa a ser secreta.
Artefatos de Metal);
(A sessão transforma-se em secreta às 17
e) os veículos de qualquer espécie, "chassis" horas, tornando-se novamente pública às 17,40).
ou carrocerias, inclusive os elevadores; os aros e
O SR. PRESIDENTE: – Está aberta a sessão.
cubos de aço para rodas, aparelhos de choque e
Tem a palavra o Sr. Senador Ribeiro
tração, engates, eixos, rodas de ferro, cilindros para Gonçalves, inscrito para uma explicação pessoal.
freios, sapatas de ferro, assim como qualquer peça
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – termina seu
de aço ou ferro empregada exclusivamente em discurso, iniciado na hora do Expediente, o qual será
locomotivas, tenders, vagões ou carros para publicado depois.
estradas de ferro.
O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo a
Parágrafo único. – Nenhum procedimento tratar, vou encerrara sessão, designando para a de
fiscal será intentado para cobrança do impôsto, segunda-feira, 15 do corrente, a seguinte:
suprimido em virtude desta lei, desde que o mesmo
não tenha sido cobrado pelo fabricante depois de
ORDEM DO DIA
vigente o Decreto nº 7.404, de 22 de março de 1945.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
1ª discussão do Projeto nº 5, de
contrário.
1946, que transfere ao
partimônio do
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Estado de Santa Catarina, por doação, 6.444
ações da Emprêsa Sul Brasielira de Eletricidade S.
A., do valor nominal de Cr$ 1.000,00 cada uma.
(Com pareceres ns. 168 e 169, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças, e o 1º
oferecendo substitutivo).
Discussão única da Proposição nº 296, de
1947, que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Fazenda, do crédito especial de Cr$ 65.000.000,00
para o 1º e 2º pagamento do contrato e aquisição
de bens excedentes de guerra. (Com parecer
favorável nº 183 da Comissão de Finanças).
Discussão única do Projeto de Resolução nº
4, de 1948, autorizando o Governador do Estado
do Espírito Santo a contrair empréstimo de 8
milhões de dólares nos Estados Unidos da
América do Norte. (Com pareceres ns. 185 e 186,
respectivamente, das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças, êste último oferecendo
emenda).
Discussão Única da Proposição nº 21, de
1948, que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Justiça e Negócios Interiores do crédito especial
de Cr$ 1.141.289,00 para atender ao pagamento
de despesas com a internação de menores em
estabelecimentos particulares, durante o ano de
1946. (Com pareceres favoráveis, ns. 189 e 190,
respectivamente, das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças).
Discussão única da Proposição nº 35, de
1948, que abre ao Ministério da Justiça o crédito
usplementar de Cr$ 68.100,00 à verba destinada
a despesas decorrentes de gratificações ao
Procurador e Juízes do Tribunal Regional Eleitoral
do Estado da Paraíba. (Com parecer favorável, nº
182, da Comissão de Finanças).
Discussão única da Proposição nº 311, de
1947, que autoriza a abertura, pelo Ministério da
Fazenda, do crédito especial de Cr$ 18.042.389,20
para atender a despesa da extinta Organização
Henrique Lage – Patrimônio Nacional.
Discussão única da Proposição nº 27, de
1948, que autoriza a abertura pelo Ministério das
Relações Exteriores, do crédito especial de Cr$
1.000.000,00
para
atender
às
despesas
decorrentes da realização da Conferência
Interamericana para a Manutenção da Paz e da
Segurança do Continente. (Com pareceres favorá-

veis ns. 187 e 188, das Comissões de Relações
Exteriores e de Finanças).
Discussão única do Projeto de Resolução nº
5, de 1948, autorizando o Estado do Cará a cobrar,
pelo prazo de 5 anos, o impôsto de exporação de
mercadorias de sua produção para o estrangeiro,
até o máximo de 10% da valorem. (Com pareceres
ns. 191 e 192, respectivamente, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças, êste último
oferecendo emenda).
Discussão única da Proposição nº 29 de
1947, que dispõe sôbre os direitos e garantias
trabalhistas dos empregados de Emprêsas Mútuas
de Seguros de Vida. (Com pareceres ns. 166, de
1947, da Comissão de Constituição e Justiça: 385,
de 1947, da Comissão de Trabalho e Previdência
Social e voto em separado do Senador Filinto Müller
oferecendo substitutivo: e 181 de 1948, da Comissão de Finanças).
Discussão única da Proposição nº 31, de 1948,
que isenta de direitos o material importado pela S. A.
Emprêsa de Viação Rio Grandense VARIG. (Com
pareceres favoráveis, ns. 194 e 195, das Comissões
de Viação e Obras Públicas e de Finanças).
Levanta-se a sessão às 16 horas e 20 minutos.
DISCURSO
PRONUNCIADO
PELO
SENADOR RlBEIRO GONÇALVES NA HORA DO
EXPEDIENTE DESTA SESSÃO DE 14 DE
FEVEREIRO DE 1848.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Sr.
Presidente, antes de prosseguir na exposição do
caso piauiense, impõe-se-me uma retificação.
Apreciado verpertino divulgou, ontem à tarde,
a notícia de que, referindo-me aos fatos em
desenvolvimento em meu Estado, teria eu dito que
os pessedistas de lá riam saber "com quantos paus
se faz uma canóa"...
A afirmativa não foi ouvida – eu o declaro –
dos meus lábios. Costumo pesar as palavras, para
evitar leviandades. Fica, pois, feita a corrigenda.
Retomo,
agora,
o
fio
de
minhas
considerações.
Continuarei
a
expor
os
acontecimentos
sem
me
interessarem,
propriamente, as pessoas. Delas sòmente as
ações focalizarei. Não me envenenam ódios.
Inspiram-me o sentimento da verdade e da justiça,
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o amor a minha terra e o dever para com a minha
gente.
Referi-me, na última sessão, longa e
minuciosamente, ao descalabro financeiro, à ruina
econômica e à desordem administrativa a que a
maioria da Assembléia Legislativa piauiense vem
arrastando o Estado.
Para confirmar ainda mais, tudo quanto tive
ensejo de asseverar, acabo de receber, do
Governador do Estado, um telegrama, que é outro
depoimento edificante sôbre a maneira porque a
maioria da Assembléia age em matéria financeira.
Passo a lê-lo: (lê):
"Virtude impossibilidade prorrogação da
sessão extraordinária, Deputados ilegível hoje
nova convocação extraordinária por trinta dias, a
contar de dezessete do corrente, data terminará
atual convocação. Pretexto principal tomar
conhecimento denúncia, cujo prazo na Comissão
Mista, já prorrogado por dez dias, findará a quinze
do corrente Processo acaba ser distribuído relator
Edgar Nogueira. Apesar ter sido negada licença
para deputado udenista Antenor, pedida 19 janeiro
último, sob alegação que regimento interno proíbe
concessão licença inferior 30 dias e só faltavam 28
dias para término convocação extraordinária, foi
hoje comunicado Assembléia haverem entrado
gôzo licença deputados pessedistas Constantino e
Edson,
sendo
imediatamente
convocados
respectivos suplentes, a fim assumirem tomarem
parte restante sessões extraordinárias atual
convocação que como já ficou dito, terminará 17
corrente.
Nova convocação acaba ser requerida,
importará despesa Tesouro, cuja situação precária
não permitiu ultimar, até agora pagamento
funcionalismo mês janeiro. Só ajuda custo nova
prorrogação absorverá mais 200 mil cruzeiros".
Como se abserva, pratica-se a justiça de
dois pesos e duas medidas.
Vale o Regimento, quando peticionam os
deputados udenistas E' inexistente quando,
desfavorável às conveniências dos deputados
pessedistas.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Isto vem
confirmar, mais uma vez o que já tenho dito aqui:
que os deputados pessedistas piaíenses, como
acontece no Ceará, o que pretendem é levar o

Tesouro público de cada um desses Estados à
absoluta insolvabilidade, de modo a provocar a
intervenção federal, quando os governadores não
puderem mais pagar ao funcionalismo. E' claramente,
uma ação impatriótica; mais do que isso, é uma
causa que não se pode definir.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Agradeço o
aparte de V. Ex.ª. Eu não poderia contar com
testemunho mais valioso do que o de V. Ex.ª, que
vem confirmar a enormidade piauiense com a
lastimável realidade cearense.
Desejo chamar a atenção do Senado para os
têrmos dêste telegrama. Note-se a facilidade com que
se concede licença a deputados e se lhes convocam
os suplentes, antes três dias do término da sessão,
arrastando tal ato a vultosas despesas com o
pagamento de ajuda de custo aos convocados para
tão reduzido número de sessões!...
Passo, agora, a apontar as trilhas percorridas
pelos pessedistas piauienses, para a retomada do
poder.
Ao perderem as eleições em 19 de janeiro e ao
transmitirem o govêrno ao partido vitorioso, os
pessedistas, não conformados com o resultado,
contando com a maioria legislativa, trataram, logo, de
urdir a malha com que deveriam prender a ação do
Executivo, embaraçando-lhe os menores movimentos.
O plano de assalto vem desde o primeiro dia da
derrota.
Na elaboração constitucional desenvolveu-se
amplamente, gravames pesadíssimos, como já tive
oportunidade de ressaltar, foram impostos à Fazenda
Pública, tornando a administração inexequivel, mas,
era preciso, além disso, manter o governante sob
ameaça permanente de ser afastado do exercício da
elevada magistratura.
O art. 67 da Constituição, parte integrante do
capítulo "das responsabilidades do governador",
instituiu um tribunal monstruoso organizado ad hoc,
como instrumento de ódio e de vingança, emoldurado,
extranhamente, por uma Constituição do Século XX,
numa ressurreição da justiça dos estados primitivos,
verdadeira justiça de canibais!
Bom é que seja dito de que maneira sui
generis conceberam organizá-lo. A maioria
da Assembléia que denunciasse o Governador e
que aceitasse á denúncia. Seria a mesma
que, depois disso nos seus elementos com-
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ponentes e dentre os que mais se tivessem
distinguido na acusação, iria escolher a maioria dos
membros do Tribunal. Que julgamento se poderia
esperar de tais juízes? Uma calamidade!
Era natural, portanto, que o Governador, não
conformado com disposição constitucional tão
esdrúxula, recorresse à Alta Corte de Justiça do
País, consoante às prescições da Constituição
Federal, através da Procuradoria Geral da República.
Tomando conhecimento das duas primeiras
reclamações, formuladas, decidiu o Supremo
Tribunal, com a sabedoria que ilumina os seus
arestos, que o art. 67 da Constituição piauiense, não
se configurava nas normas estabelecidas pela Lei
Maior da República. Traía-as, ao contrário, de cheio.
Era, portanto, nulo, insubsistente.
Redundou a decisão, como é de reconhecer,
numa decepção para os que urdiram a trama
miserável. Conhecida, despertou logo, da parte dos
nossos adversários, o apressado interesse em
corrigir o erro cometido. Atiraram-se por isso em
reformar a Constituição. Tiveram, por isso, de
abstrair da regra traçada no art. 172, para emenda-la
e revê-la.
Sr. Presidente, o sentido dessa norma é
expresso. Não admite dúvidas. Visa dificultar o mais
possível as emendas e a reforma da Constituição. Se
a revisão constitucional só se poderá processar em
duas legislaturas, e as emendas em duas sessões
legislativas, há de se entender, forçosamente, que
essas sessões não terão de ser extraordinárias, mas,
sim, ordinárias. Do contrário seria burlar o preceito
constitucional.
Mas essa burla, condenável é o que se acaba
de praticar, imprudentemente no Piauí.
Com intervalo de dez dias e após a votação
das emendas constitucionais na prorrogação de suas
sessões legislativas, foi convocada sessão
extraordinária, para, com aparência de legalidade,
dar-se o fim ao processo e não perturbar o plano
preconcebido e em execução de apear do poder o
Governador Rocha Furtado.
Como, porém, demorava o andamento
da votação das emendas, apressou-se a maioria
da
Assembléia
Legislativa
em
votar
uma lei regulando o processo de responsabilidade
do Governador. Chegou-se, assim ao estranho
fato de ter-se uma lei regulado uma ar-

tigo constitucional antes de ter sido êsse votado.
A emenda constitucional, que devia ser causa, ainda
não existia; e a lei que lhe devia ser o efeito ou a
decorrência, já estava votada e submetida à sanção
governamental.
E' nêste caminho de ilegalidade, tortuoso,
resvadio, verdadeira verêda de emboscadas, que
seguem os pessedistas do meu Estado.
Mas, há muito mais do que isso. As
ilegalidades são maiores, frandejam, múltiplas, em
cada ato praticado pela Assembléia.
No julgamento de reclamações feitas contra
disposições constitucionais do Rio Grande do Sul e
de São Paulo, decidiu o Supremo Tribunal Federal –
aliás, de acordo com jurisprudência que vem de
1918, conseqüente a exame de caso semelhante de
Mato Grosso – que era vedado às Assembléias
estaduais definirem crime de qualquer espécie e
regularem os respectivos processos. A decisão
importa em invalidar, também os artigos 68 e 69, da
Constituição piauiense, do capítulo referente à
responsabilidade do Governador, porque esses dois
dispositivos dizem respeito, precisamente, à
definição de crimes e a normas processuais.
O Sr. Ferreira de Souza – Definição essa, que
no nosso sistema político não pode ser dada por lei
estadual.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Foi
exatamente o que acabei de afirmar e, agora, alegrome verificar que um jurista do alto porte de V.
Excelência...
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Muito
obrigado a V.Ex.ª.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: ... vem a favor
do conceito emitido pelo engenheiro.
Sr. Presidente, os dois artigos a que me referi,
da Constituição piauiense, pedem de exame de
Supremo Tribunal, em conseqüência de reclamação
em curso. Mas, em verdade, eles se encontram de
antemão anulados, porque o Tribunal tem decisão
conhecida em casos idênticos.
Conhecedora deste fato, a maioria da
Assembléia Legislativa, nas emendas oferecidas à
Constituição, procurou compor um Tribunal de outra
ordem.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Vossa
Exa.ª
permite
mais
um
aparte?
(Assentimento
do
orador)
–
Desejaria
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uma informação: o Supremo Tribunal Federal
declarou inválido o dispositivo da Constituição do
Piauí, sôbre a organização do Tribunal Especial.
Pergunto: já se fez, com as formalidades legais,
alguma reforma da Constituição piauiense, para o
efeito de se modificar a norma constitucional?
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Foi o que
observei há pouco tempo.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não tive
ocasião de ouvir o meu nobre colega sobre êsse
ponto.
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – V. Excelência
não estava presente.
O SR RIBEIRO GONÇALVES: – A maioria da
Assembléia procurou corrigir o erro, fora das normas
constitucionais...
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Não é êsse o
processo para a corrigenda.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – FoI
justamente o que acentuei: a precipitação com que,
abandonando as normas constitucionais, em duas
sessões intervaladas de dez dias, sendo uma,
prorrogação de sessão ordinária e outra
extraordinária, a maioria da Assembléia resolveu
emendar a Constituição, quando o sentido do texto
referente a isso é o de dificultar o mais possível as
alterações de dispositivos constitucionais, exigindo,
para a revisão, duas legislaturas, e para as
emendas, duas sessões legislativas, que não podem
ser sessões extraordinárias, mas, sim ordinárias.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – Aliás, essa é
a tendência de todos os povos de Constituição
rígida. Onde há Constituição rígida, a reforma fica
sujeita a um conjunto de formalidades e de tempo.
O SR RIBEIRO GONÇALVES: – Ao substituir
o art. 67 para organizar o Tribunal por meio diverso
de que tratava a disposição no seu texto primitivo,
aproveitou-se a Assembléia para processar outras
emendas
referentes
a
dispositivos,
cuja
constitucionalidade é assunto de reclamação em
andamento no Supremo Tribunal.
O SR PRESIDENTE (Fazendo soar os
tímpanos): – Peço licença para observar ao nobre
orador que está finda a hora do expediente.
O
SR
VICTORINO
FREIRE:
–
(pela
ordem)
Sr
Presidente,
requeiro
a
V.
Ex.ª
consulte
o
Senado
sôbre

se concede seja prorrogada pelo tempo regimental, a
hora do expediente, a fim de que o nobre Senador
Ribeiro Gonçalves possa terminar as considerações
que vem expendendo.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento formulado pelo Sr. Senador
Victorino Freire em que solicita a prorrogação por
trinta minutos da hora do expediente, a fim de que o
Sr. Senador Ribeiro Gonçalves possa concluir o seu
discurso.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o Sr. Senador Ribeiro
Gonçalves.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Sr.
Presidente, antes de reiniciar o meu discurso,
agradeço sinceramente, a gentileza do meu nobre
colega e distinto amigo, Senador Victorino Freire,
requerendo a prorrogação da hora do expediente, e
o do Senador concedendo-a.
O SR. VICTORINO FREIRE: – V. Ex.ª nada
tem a agradecer.
O SR RIBEIRO GONÇALVES: – Sr.
Presidente – como dizia – A Assembléia apressou-se
a emendar os artigos que ainda dependem de exame
do Supremo Tribunal Federal embora já
reconhecidamente inconstitucionais, em virtude de
decisões
proferidas
relativamente
a
casos
semelhantes.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – A êsse respeito
não há dúvida.
O SR RIBEIRO GONÇALVES: – A emenda,
porém, só se tornou efetiva depois da lei. E apesar da
emenda, o êrro permanece. Embora modificado no
parágrafo único, o artigo 68 figura com o texto primitivo,
isto é, definindo crimes de responsabilidade.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: - Continua dando
ao Estado a função de definir os crimes de
responsabilidade.
O SR RIBEIRO GONÇALVES: – Perfeitamente.
A lei que deveria ser conseqüência da emenda e que, no
entanto, a antecedeu na votação, reincidiu no mesmo
vício. O Supremo Tribunal não admite a existência
dêsse dispositivo na própria Constituição estadual.
E, nada obstante, a regulamentação do processo
de
responsabilidade
e
do
julgamento
dos
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crimes, passou a constar de lei ordinária!
O SR. FERREIRA DE SOUZA: No fundo, há
confusão lamentável do sistema político e
desconhecimento absoluto do que seja o instituto do
"impeachment". A sua natureza é criminal e não
política. O que se pretende é transformar êsse
Instituto em uma espécie de arma para pôr abaixo o
Govêrno. Não há qualquer semelhança, com as
quedas de gabinete do regime parlamentar.
O SR RIBEIRO GONÇALVES: - É
justamente o que está fazendo a maioria da
Assembléia.
O SR FERREIRA DE SOUZA: – Uma
tentativa contra um Poder, que nunca terá
independência, porque estará sujeito à maioria de
outro Poder.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Enquanto
o art. 68 da Constituição estadual declara
textualmente: "são crimes de responsabilidade os
atos do Governador que atentarem contra a
Constituição Federal e a do Estado" – e enumera os
casos, a lei ordinária estabelece:
Art. 1º Além do previsto no artigo 68 da
Constituição Estadual, o Governador do Estado
incorre em responsabilidade em todos os casos
regulados pela legislação federal em vigor.
Parágrafo único. Também incorre em
responsabilidade o Governador que deixar de
atender, no prazo de 30 dias, a pedidos de
informações feitos pela Assembléia".
Independentemente de lei federal, utiliza-se a
maioria da Assembléia de texto sabidamente nulo e
avança, mesmo, criando outra responsabilidade ao
Governador. O que era inconstitucional na
Constituição, passou para a Lei Ordinária; mas, nem
por isso, deixa de ser inconstitucional.
Baseado nessa lei eivada, por conseguinte, de
inconstitucionalidade, sem poder subsistir, nula
conseqüentemente, é que se procura afastar do
Govêrno por processo iníquo, o Governador Rocha
Furtado.
O que pretendem – e já não podem disfarçar
os pessedistas do meu Estado – é agir, quanto
antes, a fim de que, às vésperas das eleições que se
avazinham, pois se realizarão a 29 dêste mês,
desfiram golpe espetacular com a destituição
do Governador e derrubada geral do funcio-

nalismo estadual e municipal, para que, desta forma,
reduzam, pela opressão, o comparecimento dos
udenistas às urnas e possam conseguir o que até
agora não alcançaram, isto é, a vitória num pleito
eleitoral.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Trata-se de
manobra facciosa para conquistar o poder, já que
não o conseguiram nas eleições.
O
SR.
RIBEIRO
GONÇALVES:
–
Precisamente isso.
No
curso
irregular
das
emendas
constitucionais e da lei que dispõe sôbre a
responsabilidade do Governador do Estado, o atual
governante piauiense, em dezembro do ano próximo
passado, resolveu tentar, mais uma vez,
entendimento com os chefes do Partido Social
Democrático, naquêle Estado. Daí, ter estado, em
conversações com o Presidente da Comissão
Executiva do P. S. D. local, a fixar pontos em tôrno
dos quais se poderia estender, no meu Estado, o
acôrdo interpartidário, que se realizava, com o
melhor êxito, nesta Capital.
O Governador Rocha Furtado, após repetidas
trocas de idéias com o Presidente daquela
Comissão, propôs as seguintes bases para um
acôrdo, a fim de cessarem as divergências que tanto
estavam, como ainda estão, a prejudicar a vida e a
prosperidade da minha terra.
O documento é mais uma revelação do
espírito público e da boa vontade do Governador
Rocha Furtado.
Lei-o:
"a)
será
cumprida
imediatamente
a
Constituição, nos textos impugnados pelo Govêrno.
Quanto ao contido no art. 41, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, serão os casos
estudados individualmente, pelo Governador do
Estado e pelo Presidente do P. S. D. No tocante às
transferências, deverão ser consideradas a questão
financeira e as despesas que acarretariam as ajudas
de custo e transporte. Quanto às readmissões, será
obedecida a Constituição, que só confere êsse
direito aos estáveis.
b) o Govêrno assegurará, como sempre foi seu
propósito, eleições livres e honestas. Para que não
haja a menor dúvida em relação à lisura dessa
disposição, será nomeado um Chefe de Polícia da
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confiança do P. S. D. e do Governador do Estado.
A critério do P. S. D. poderá permanecer o atual
Chefe de Policia.
c) Os partidos se obrigarão a não fazer
exploração política em torno do acôrdo, nem tão
pouco quanto à substituição do Chefe de Policia,
se vier a ser feita. Os Presidentes de ambos os
Partidos telegrafarão, mais ou menos nos
mesmos têrmos, aos Diretórios Municipais,
comunicando a assinatura do acôrdo. O mesmo
fará o Governador.
d) Deverá ser revisto e reduzido quadro de
funcionários da Secretaria da Assembléia, a
critério do Dr. Gaioso (Presidente da Comissão
Executiva do P. S. D.)
e) Uma Comissão de técnicos fazendários
de reconhecida idoneidade e comprovada
capacidade, composta, de elementos dos dois
partidos, indicados pelo Governador, estudará a
situação financeira do Estado, propondo aos
Poderes competentes as medidas necessárias,
tendentes a resolver a mesma situação.
f) Os vetos a leis que acarretam encargos
ao Tesouro não serão rejeitados.
g) A bancada do P. S. D. da Assembléia
Estadual passara a apoiar o Govêrno, no piano
administrativo, desde o momento da assinatura
do presente acôrdo.
h) o Governador se compromete a apoiar os
prefeitos eleitos pelo P. S. D.
i) Os prefeitos que ainda não foram
substituídos,
se-lo-ão
imediatamente.
Os
Diretórios da U. D. N. fornecerão três nomes e o
P. S. D. escolherá. o que deverá ser nomeado
prefeito. Na hipótese de serem rejeitados estes
três nomes, o Governador nomeará, a seu
critério, um cidadão moderado, escolhido no
próprio local ou fora dêle.
j) Quanto á remuneração do ViceGovernador, ficará em suspenso, aguardando a
decisão do Supremo. Na hipótese do Supremo
julgar
constitucional
o
desempenho
da
presidência da Câmara pelo Vice-Governador,
será emendada a Constituição para que lhe
possam ser atribuídos subsídios.
k)
Firmado
o
acôrdo,
os
jornais
de
ambos
os
partidos
cessarão
os

ataques pessoais e conduzirão a campanha de
maneira elevada. Pelo cumprimento desta cláusula,
obrigar-se-ão os presidentes de ambos os partidos.
l) O P. S. D. se compromete a. colaborar com
o Governo na obtenção de auxílio do Govêrno
Federal ao Estado.
m)
Sempre
que
houver
denúncias
concretizadas
de
improbidade administrativa,
levadas à Assembléia, esta as encaminhará ao
Governador do Estado, para as devidas
providências, cujo resultado será comunicado à
Assembléia.
n) Nenhum prefeito poderá exercer atividade
político-partidária".
SR. JOSÉ AMERICO: – São concessões das
próprias prerrogativas do Poder Executivo.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – E'
indispensável insistir na circunstância de haver
sido...
O SR FRANCISCO GALLOTTI: – Nobre
documento êsse de S. Ex.ª
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – ... tudo isso
combinado e assentado com o presidente da
Comissão Executiva do P. S. D.
Depois de ajustadas essas bases, que foram
redigidas, mediante consulta aos próprios elementos
mais influentes do P. S. D. e. com a aquiescência de
todos êles, à última hora, quando deveriam ser
assinados, o P. S. D. surgiu com outras, absolutamente
inexequíveis e inaceitáveis. Demonstrava ainda uma
vez, que não alimentava Intuitos conciliatórios.
As combinações foram malogradas.
Em conseqüência, as conversações se
transladaram do plano estadual para o federal.
O líder da U. D, N., na Câmara dos Deputados
passou a entender-se, diretamente, com o líder da
representação
piauiense
do
Partido
Social
Democrático naquela casa do Congresso, e dêle
ficou aguardando urna solução ao caso, ou uma
contra proposta, para reexame.
Os dias se passaram. As vésperas da
viagem do líder da bancada piauiense do
Partido Social Democrático para os Estados
Unidos, recebeu o líder udenista, na Câmara dos
Deputados, a comunicação de que a contra-proposta
havia sido entregue ao presidente do P. S. D. E,
revelados os termos da contraproposta, verificou-se
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que eram ainda mais inaceitáveis do que os
apresentados, anteriormente, em Teresina. O próprio
presidente da Comissão Executiva do P. S. D. no
Piauí, em entrevista concedida em Teresina, ao
correspondente da Asa-press, disse que o esquema
enviado ao Rio de Janeiro, era muito mais exigente
do que o apresentado antes ao Governador do
Estado.
Houve, como se nota, o propósito de dificultar
o acôrdo.
Tôdas as tentativas se tornavam baldadas.
Cedia a U. N. D. num ponto e imediatamente novas
exigências maiores se apresentavam. Era um
caminho de obstáculos sucessivos. Quem tentasse
percorrê-lo teria de cansar-se ou esmagar-se diante
dos empeços que se levantavam sucessivamente.
Por fim, depois de uma série de conversações
que não vale a pena referir, porque o tempo me é
escasso, chegou-se a uma fórmula que pareceu
destinada a resolver as divergências.
A solução foi transmitida, através telégrafo
pelo presidente do P. S. D. presidente em exercício
da Comissão Executiva em Teresina, e por via
aérea, por nosso intermédio, ao Governador do
Estado.
Ao chegar à capital piauiense, os pessedistas
resolveram, precipitadamente divulgá-la, deturpandolhe o verdadeiro sentido e servindo-se dela, para
fazer crer que o Governador se havia submetido às
suas imposições, numa verdadeira capitulação.
Ora, para quem conhece os brios dos
piauienses, não é difícil compreender que, posta a
questão nêstes têrmos, já não havia como admitir a
solução apontada.
E o povo de Teresina, antes que o Governador
o fizesse, teve de levantar-se entra a exploração
facciosa, contra a deturpação dos bons intuitos que
presidiram à elaboração da fórmula que nos
parecêra iria resolver as desinteligências entre
pessedistas e udenistas no Estado.
De que se tratava? De um decreto
administrativo dando execução a disposições
constitucionais.
Em verdade era apenas a satisfação a uma
exigência do P. S. D., porque realmente, não
era indispensável. O dispositivo constitucional a
que se referia, – art. 41 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. – é auto-exequível.
Não precisa de regulamentação. Anula os atos
do Governador, reconduzindo ao quadro os

funcionários demitidos mediantes condições. O
decreto não poderia dilatar, ou restringir os efeitos do
dispositivo constitucional.
Era, portanto, inócuo, como ato, pròpriamente
de execução.
O SR FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª dá
licença para um aparte? (assentimento do orador).
Há aí uma confusão entre decreto e ato
administrativo. Ato administrativo é a execução da
Constituição e esta independe de decreto... Seria
colocar o carro adiante dos bois, a Lei Magna após a
lei menor...
O SR VICTORINO FREIRE: – Para a
pacificação do Estado do Piauí, ao qual estou ligado
pelas melhores amizades, deixei bem clara a posição
do Partido Social Trabalhista, determinando o seu
representante que acompanhasse a fórmula
de pacificação escolhida. E assim se procedeu:
tudo fizemos para que fôsse concretizada aquela
diretriz.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Se o decreto
administrativo restringisse ou ampliasse as
disposições do artigo da Constituição, seria, como
disse, nulo nesta parte.
Por
conseqüência,
em
verdade
era
desnecessário para a execução do dispositivo
constitucional que poderia ser cumprido por qualquer
outra forma.
O que se desejava firmar, com o decreto, era,
de um lado, a disposição do Govêrno de cumprir o
artigo 41, e, de outro, deixar bem expressa – com o
conhecimento do Partido Social Democrático, com a
maior lealdade, – que ficava ao Governador a
faculdade de reexaminar todos os atos de
readmissões, para configurá-los, posteriormente, nos
têrmos de outros dispositivos da parte permanente
da Constituição.
Com a atoarda levantada, o que se praticava,
porém, era verdadeiro ato de sabotagem aos
entendimentos que realizados, poriam têrmo ao
processo em que se procurava envolver o
Governador...
Aliás,
chegou-se
a
reconhecer,
posteriormente, que a maioria da Assembléia
Legislativa insistindo no cumprimento, de plano, do
art. 41, punha, simplesmente, em execução mais
uma cilada. Premeditadamente já votara uma lei
considerando estáveis, independentemente de
tempo de serviço, a todos os funcionários
readmitidos em virtude do mencionado dispositivo.
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O SR FERREIRA DE SOUZA: – Em lei
ordinária?
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Sim.
O SR FERREIRA DE SOUZA: – Mas isso é
qualquer coisa de espantoso! A essa lei cabe, em
matéria constitucional, o trocadilho de um velho
governador do Maranhão – "Será, mesmo, muito
ordinária esta lei".
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – A
estabilidade era assim, prèviamente, assegurada.
O SR FERREIRA DE SOUZA: – Hoje, a
estabilidade
dos
funcionários
públicos
não
dependem mais da legislação estadual, porque a
Constituição Federal firmou as suas bases.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Mas, a
recusa de aceitação da fórmula apresentada pelo
Governador Rocha Furtado, em virtude dos fatos que
acabo de referir, não poderia implicar em resistência
ao
cumprimento
integral
dos
dispositivos
constitucionais, porque, o Governador eleito por um
partido que foi o primeiro, ainda nos dias da ditadura,
a desfraldar a bandeira da reconstitucionalidade do
País, não chegaria, de forma alguma, principalmente
quando se sabe tratar-se de homem que tem plena
consciência dos seus deveres públicos...
O SR FERREIRA DE SOUZA: – Muito bem.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – ...a recusarse ao cumprimento de disposições constitucionais.
O que houve é bem fácil de explicar.
O artigo 41 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias foi objeto de reclamação
ao Supremo Tribunal. A decisão dessa Côrte tem a
data de 12 de novembro de 1947, mas o acórdão
respectivo só foi publicado a 15 de janeiro do
corrente ano.
Sr. Presidente, trata-se da readmissão de
funcionários demitidos, alguns dos quais até sujeitos
a processo.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – V. Ex.ª
permite uma aparte?
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Com todo o
prazer.
O SR. FERREIRA DE SOUZA: – O
artigo 41 não estipula qualquer condição
para
a
readmissão
dêsses
funcio-

nários, ou ela se faz automàticamente?
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Chegarei a
êsse ponto.
Tais funcionários, no caso do Supremo
Tribunal resolver declarar constitucional a disposição
que os projete, voltariam à função pública, sem
perda do direito aos vencimentos durante o tempo
em que estivessem estado afastados do serviço. Se,
porém, fossem readmitidos o Tribunal viesse a
declarar a inconstitucionalidade do artigo, já o
Govêrno, ao dispensá-lo, teria feito grandes e
irreparáveis
despesas,
sobrecarregando,
desnecessàriamente,
o
escorchado
Tesouro
estadual. Só os cegos e os envenenados de
rancores se recusarão a reconhecer a louvável
cautela que significa a providência governamental.
Diga-se, além disso, que todos os atos anulados pelo
dispositivo constitucional foram revestidos de caráter
absolutamente legal, ajustando-se às regras vigentes
do direito administrativo. A exceção está, justamente,
no favor concedido, em verdade não para beneficiar,
mas para diminuir a autoridade governamental e criar
dificuldades ao Executivo.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Observo ao nobre orador que está
esgotado o período de prorrogação da hora do
expediente.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Peço a V.
Ex.ª, Sr. Presidente, que me considere inscrito para
falar em explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE: – V. Ex.ª será atendido.
DISCURSO
PRONUNCIADO
PELO
SENADOR
RIBEIRO
GONÇALVES,
PARA
EXPLICAÇÃO PESSOAL, NA SESSÃO DE 14 DE
FEVEREIRO DE 1948.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES (para
explicação pessoal): – Sr. Presidente, publicado o
acórdão do Supremo Tribunal a 15 de janeiro e
rejeitados os embargos que lhe foram opostos, pelo
Governador do Estado do Piauí, a 30 do mesmo
mês, o Sr. Rocha Furtado imediatamente
providenciou a execução do artigo 41 do Ato das
Disposições Transitórias da Constituição Estadual.
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Para evitar dúvidas quanto ao seu
procedimento, telegrafou ao eminente Sr. Senador
José Americo, Presidente da União Democrática
NacionaI, nos seguintes têrmos:
– "Aqui se encontram o Senador Mathias
Olympio e o Deputado José Cândido Ferraz,
com quem tive ocasião de examinar os últimos
acontecimentos. Por intermédio do eminente amigo,
cuja voz autorizada a Nação já se habituou a ouvir,
com respeito e acatamento, cumpro dever informar a
opinião pública do País serem improcedentes as
acusações ao meu Govêrno de não dar cumprimento
à Constituição estadual. Tão logo tive conhecimento,
através do Diário da Justiça do acórdão do Supremo
Tribunal Federal, providenciei imediato cumprimento
de todos os dispositivos que motivaram a
representação
e
que
foram
declarados
constitucionais. Assim é que em 24 de janeiro
último, depois de entendimentos havidos entre o
Secretário Geral do Estado e o presidente da
Comissão, de que tratam os artigos 56 e 54 do Ato
das Disposições Transitórias, foram entregues todos
os balancetes e demais documentos relativos às
Prefeituras, ficando, dêsse modo cumprido
integralmente tais dispositivos. Em obediência à
Constituição já foram substituídos todos os prefeitos:
também, em ofício dia 26 dirigido ao Presidente do
Tribunal de Justiça, solicitei providências para
cumprimento por parte Govêrno, do art. 28, do
referido Ato, que criou novas comarcas,
comunicando ao mesmo tempo que Secretaria Geral
estava apostilando os respectivos títulos e as
promoções automáticas dos juízes de comarcas
elevadas de entrância, conforme o artigo 87, da
Constituição, combinado com o artigo 27, das
Disposições Transitórias. Até mesmo o artigo 41, do
Ato das Disposições Transitórias, sôbre o que houve
embargos declaratórios, meu Govêrno, já cogitava
integral cumprimento, tanto assim que em telegrama
circular de 25 de janeiro, recomendei todos os
prefeitos remessa imediata relação funcio-

nários demitidos, transferidos, etc. desde 21 de abril,
cujas respostas já se encontram em meu poder,
assim tendo tomado as providências para
respectivas reintegrações. Em obediência recente
decisão Supremo Tribunal Federal rejeitando
embargos chegada hoje meu reconhecimento,
próxima segunda feira, 2 de fevereiro, terá início
expedição exigida artigo 41. A fim evitar continuem
explorações que mantenho propósito não cumprir
Constituição, publicarei dia 2, no órgão oficial,
fazendo exposição detalhada dêsses fatos, sentido
restabelecer a verdade e evidenciar que assim, como
tenho cumprido decisões da Justiça do Estado,
cumprirei, como é de meu dever, a decisão da
Suprema Côrte da Justiça do País. Os aumentos
constitucionais.
referentes
Polícia
Militar,
Magistratura,
Ministério
Público,
Magistério
secundário e normal pagos há vários dias. O
pagamento de aumento dos professôres primários
dependente exclusivamente do registro do crédito no
Tribunal de Contas. Documentos referentes tôdas
essas acusações serão enviados e já apresentados
ao Senador Mathias OIimpio e Deputado José
Cândido Ferraz, serão enviados por êles, a fim
confirmarem o que ora afirmo. Asseguro eminente
amigo, mais uma vez, que jamais tive ou tenha
intenção de não cumprir a Constituição. O que há em
tudo isso é um plano concentrado pelos que me
combatem, com o fim de justificarem perante opinião
nacional, medidas tencionam tomar de conferir
aparente legalidade no afastamento do Govêrno. Ao
transmitir essas informações a V. S., cônscio minhas
responsabilidades e em respeito ao mandato que
povo piauiense me outorgou, desejo demonstrar à
Nação minha atitude fiel no cumprimento às leis e
respeito à Constituição. Atenciosas saudações. (a)
Rocha Furtado".
E, cumprindo o que afirmou, publicou no Diário
Oficia! do Estado, a seguinte nota:
"A fim de desfazer interpretações errôneas a
respeito do cumprimento dos dispositivo, da Cons-
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tituição Estadual, sôbre os quais o Govêrno do
Estado representou ao Supremo Tribunal Federal,
por intermédio do Exmo. Sr. Dr. Prcourador Geral
da República, e por lhe parecer infringentes da
Carta Magna do País, o Executivo cumpre o dever
de esclarecer ao povo piauiense e à opinião
pública nacional que, tão logo lhe chegou ao
conhecimento da publicação, no Diário da Justiça,
do Acórdão profrido por aquela suprema
Côrte, julgando, em parte, improcedente a
representação aludida, cuidou o Govêrno de dar
imediata execução aos dispositivos da Constituição
do
Estado,
considerados
sem
eiva
de
inconstitucionalidade.
Assim é que, em ofício de 24 de janeiro último,
e depois de se haverem entendido o Sr. Dr.
Secretário Geral do Estado e o Presidente da
Comissão, de que tratam os arts. 50 e 54 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, foram
postos à disposição da referida Comissão todos os
balancetes e demais documentos relativos às
Prefeituras Municipais, ficando, dêsse modo,
cumpridos, integralmente, tais dispositivos.
Em obediência ao dispôsto na mencionada
Constituição, já foram substituídos todos os
Prefeitos Municipais. Também em ofício de 26 de
janeiro, próximo findo, dirigido ao Exmo. Sr.
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça,
solicitou o Govêrno as providências necessárias
para dar execução ao artigo 28 do dito Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, que
cria novas Comarcas, comunicando-lhe, ao
mesmo tempo que a Secretaria Geral do Estado
estava apostilando, nos respectivos títulos, as
promoções automáticas de Juízes de Comarcas
elevados pelo art. 87 da Constituição, combinado
com o art. 27, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Já foram pagos todos os aumentos de
vencimentos atribuídos pela Constitucição à
Polícia Militar, Magistratura, Ministério Público e
Magistério Secundário, a contar da data de sua
promulgação, estando em vias de pagamen-

to o concedido ao Magistério Primário.
Em referência ao art. 41, do mesmo Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, a cujo
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal foram
opostos embargos, já estavam sendo tomadas as
devidas providências para sua integral execução, de
conformidade com a inteligência do referido artigo e
seu parágrafo. Para isso, recomendou o Govêrno,
por telegrama circular, de 26 de janeiro a todos os
Prefeitos Municipais a remessa imediata da relação
dos funcionários exonerados ou demitidos, desde 28
de abril, relação que já se encontra em seu poder, a
fim de serem tomadas as medidas necessárias para
as respectivas reintegrações. E ainda obedecendo à
recente decisão do Supremo Tribunal Federal,
desprezando os aludidos embargos, em sesão de 20
de janeiro, não houve tardança no iniciar a expedição
de atos tendentes à observância do estatuido no art.
41, supra citado.
Palácio do Govêrno em Teresina, 3 de
fevereiro de 1949."
Apesar disto – como já aconcerêra ao correr
das convocações com o eminente Sr. Presidente do
Partido Social Democrático, quando, revelando as
intenções dos nossos adversários, foi apresentada
denúncia contra o Sr. Rocha Furtado à Assembléia
em data de 26 de janeiro dêste ano – os pessedistas,
pouco depois dessas demonstrações repetidas do
Chefe do Executivo Estadual, de que estava a
cumprir e pretendia cumprir, em tôda a extensão, os
dispositivos constitucionais, surpreenderam o País
com a citação do Governador em face da denúncia,
cujo curso até aquêle momento estava paralizado.
Era a emboscada, na última curva do caminho, a
tocaia, o tiro por detrás do páu.
Eis o telegrama, que a 5 do corrente, recebi a
respeito:
"Comunico prezado amigo que acabo de
receber citação denúncia fim apresentar defesa
prazo cinco dias. Isso significa que a maioria
Assembléia persiste propósito prosseguir processo
de "impeachment", não obstante cumprimento
Constituição. Favor transmitir essa notícia Senador
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José
Américo.
Saudações
Rocha
Furtado,
Governador Piaui".
"Promovida pelo Deputado Auto Abreu, em
cooperação com Associação Comercial acaba
realizar-se nossa residência uma reunião, à qual
compareceram Doutor Osvaldo Costa Silva,
Deputados Santos Rocha, Valdemar Leal, Auto
Abreu, Lustosa Sobrinho, Antenor Neiva, José
Camilo Silveira e Oscilio Lago, dois últimos qualidade
representantes Associação Comercial a fim
discutirmos bases por têrmo litígio entre Legislativo e
Executivo. Tenho satisfação comunicar prezado
amigo, tudo encaminhado melhor maneira, podendo
prever solução satisfatória e honrosa para ambos os
lados. Discutida a interpretação artigo 41 e seu
parágrafo único, chegamos uma conclusão que
representa ponto de vista justo porque consubstancia
verdadeira inteligência referido artigo. Para que tudo
seja ultimado de maneira compreensiva e unânime
depende exclusivamente Assembléia amanhã,
resolva julgar improcedente denúncia, com que estão
de acôrdo Drs. Costa e Silva e Santos Rocha.
Recomendo, por conseguinte, procure prezado
amigo evitar qualquer publicação imprensa sôbre
caso Piauí, guardando notícias em definitivo. Favor
transmitir essa alviçareira notícia Senador José
Américo. – Abraços.– Rocha Furtado, Governador".
A situação parecia melhorar de hoha a hora.
Dias depois, isto é, a 8 de fevereiro, chegava às
minhas mãos êste telegrama do Governador Rocha
Furtado:
"Em aditamento meu telegrama nº 240, de 5
corrente, tenho prazer comunicar prezado amigo
quase ultimados entendimentos, sentido ser
solucionado caso de maneira honrosa ambos os
lados. Recomendo evitar qualquer publicação até
que transmita resultado definitivo, provàvelmente
amanhã. – Abraços. – Rocha Furtado, Govenador".
Mas o P. S. D. do Piauí jamais quis, em
verdade, encontrar solução pare as desinteligências
lá havidas. Seu propósito firme, como já acen-

tuei, é dar um golpe espetacular: afastar do Govêrno
do Estado, ilegalmente, o Sr. Rocha Furtado às
vésperas das eleições municipais. E por isso,
embora satisfeito com as notícias que ia recebendo,
na realidade não me causou surpresa o despacho
telegráfico que a 9 recebia do Governador:
"Depois de tudo firmado e sem que houvesse
de nossa parte quebra compromissos assumidos,
elementos proeminentes P. S. D. inclusive vários
Deputados, que se haviam comprometido com o
Iíder Santos Rocha a aceitar fórmula cuja cópia
enviei ontem, faltaram palavra empenhada, sem
qualquer
justificativa.
Mandado
segurança
providenciado e defesa pronta para ser apresentada
amanhã. Continuo publicando atos demonstram
estou cumprindo integralmente Constituição. Diário
Oficial publicará hoje nota declarando que
remoções vêm sendo e continuarão a ser desfeitas
"ex-officio" e que todos os funcionários que se
julgarem beneficiados pelo artigo 41 e seu parágrafo
poderão
requerer
reintegração
que
serão
prontamente atendidas depois de examinados
respectivos casos. Conveniente transmitir eminente
Senador José Américo atitude P. S. D., que não nos
surpreendeu. Urge denunciar à Nação indisfarçável
propósito P. S. D. de se apossar Govêrno qualquer
maneira. – Abraços – Rocha Furtado, Governador
Piauí".
O que se passou em Teresina é relatado,
pormenorizadamente, na seguinte nota que o jornal
"O Piauí" divulgou naquela capital e da qual nos dá
notícia um telegrama de 11 do corrente, publicado na
imprensa do Rio (Lê):
"Inspirado no mais elevados propósitos, o
nobre deputado José Auto de Abreu, em cooperação
com os mais distinguidos elementos da Associação
Comercial de Teresina, empenhou-se vivamente em
fazer uma tentativa Iouvável de pacificação na
política do Estado. Para isso, promoveu
entendimentos entre os próceres políticos do P. S. D.
e da U. D. N.
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Inicialmente, o deputado Auto de Abreu
procurou o Sr. Governador do Estado para consultarlhe se se recusava a ter uma conferência com o
Vice-governador Dr. Osvaldo da Costa e Silva e
deputados pessedistas.
Imediatamente, o Sr. Governa-dor se
prontificou a examinar a situação política piauiense
em companhia do deputado José de Abreu e das
pessoas que êle entendesse de convidar. Foi, então,
promovida, pelo Deputado Auto de Abreu, uma
reunião na residência do Exmo. Sr. Governador do
Estado, à qual compareceram o Dr. Osvaldo da Costa
e Silva, os deputados Santos Rocha, Valdemar Leal,
Lustosa Sobrinho e Antenor Neiva, Coronel Costa
Araújo, Chefe de Polícia, Dr. Octavio Lago, o Sr. José
Camilo da Silveira, os dois últimos na qualidade de
representantes da Associação Comercial.
No dia seguinte a essa reunião, o P. S. D.
apresentou a S. Ex.ª, o Sr. Governador do Estado,
uma fórmula redigida pelo líder pessedista Dr.
_Santos Rocha. O Sr. Governador não aceitou esta
proposta e, em seguida, apresentou uma outra ao
P.S.D. a qual foi entregue aos Deputados Santos
Rocha e Edison Ferreira. Depois de algumas
modificações, foi, afinal, estabelecida uma fórmula
conciliatória que resolveria de maneira honrosa para
ambos os lados o litígio que vem motivando essa
luta política, cuja repercussão nociva ao Estado é do
conhecimento de todos.
Os Srs. Deputados Santos Rocha e Edison
Ferreira foram os portadores da palavra do P. S. D
aceitando integralmente a solução que o Sr. Governador
apresentara, depois das modificações já referidas.
O líder Santos Rocha e o Deputado Edison
Ferreira que afirmaram ao Sr. Governador a
deliberação de sua bancada e de seu partido de
aceitar a fórmula proposta, voltaram horas depois à
presença do Sr. Rocha Furtada para comunicar-lhe
que os que se haviam comprometido a aceitar a
solução apontada, acabavam de faltar à palavra
empenhada.

Foi assim, desautorizado por seus colegas de
bancada o líder pessedista que ficou numa lastimável
situação de desprestígio.
Essa miserável traição dos Deputados
pessedistas foi, antes de tudo, uma desconsideração
ao líder do P. S. D., na Assembléia, que se fôr um
homem de honra, romperá com os que o deixaram
em tão vexatória e imerecida situação.
Aos udenistas, não causou surprêsa mais essa
sujeira do P. S. D., cuja única finalidade é se
apoderar do Govêrno a qualquer preço.
Alerta, piauiense! Corre na cidade que o Sr.
Governador do Estado declarou a Santos Rocha e
Edison Ferreira que só entregará o Govêrno à Fôrça
Federal, se fôr declarada a intervenção. Não
reconhece, pois, a legitimidade de um golpe baixo
com a aparência de legalidade.
O momento é decisivo ou cerramos fileiras em
tôrno de Rocha Furtado, garantindo a sua heróica
resistência à ação dos defraudadores do povo, ou
seremos
atirados
à
vala
comum
das
irresponsabilidades totais, negando, assim, a
tradição dos que morreram dignamente.
Piauienses, sentido! O prêço da liberdade é a
eterna vigilância".
O Governador impertubável no cumprimento
do dever, fêz publicar no Diário Oficial de 9 de
fevereiro a seguinte nota:
(Lê) :
"O Exmo. Sr, Dr. Secretário Geral do Estado
torna público para conhecimento dos interessados,
que o Govêrno do Estado, no cumprimento do artigo
41 e seu parágrafo único do Ato das Disposições
Transitórias, promulgado com a Constituição do
Estado, está tornando sem efeito, ex-officio, as
remoções de funcionários, efetuadas no periodo de
28 da abril a 22 de agôsto de 1947.
Quanto às demissões, deverão os que
se
julgarem
beneficiados
pelo
citado
dispositivo, requerer suas reintegrações, no que
serão
prontamente
atendidos,
depois
de
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examinados os respectivos casos, dentro da
inteligência do referido artigo 41 e seu parágrafo
único.
Secretaria Geral do Estado, em Teresina, 9 de
fevereiro de 1948".
Ainda sôbre a decisão inesperada do Partido
Social Democrático, recusando a fórmula que
pouco antes havia aceito, o Deputado José Auto
de Abreu dirigiu o seguinte telegrama ao Sr.
Presidente do Partido Social Democrático, nesta
capital:
"Aceitando minha sugestão, a bancada
pessedista, por intermédio do seu líder e do
presidente da Assembléia, firmou honroso acôrdo
entre o Legislativo e o Executivo sôbre o
cumprimento do artigo 41, que aliás já vinha sendo
executado,
e
retirada,
arquivamento
ou
improcedência da denúncia contra o governador.
Inesperada e injustificadamente, os pessedistas
desfizeram o acôrdo, voltando à obstinação anterior
de prosseguir com o "impeachment", atitude
incorreta que provocou a renúncia do líder da
maioria e decepcionou tristemente tôdas as classes
sociais do Piauí. O Governador cumprindo o
artigo 41, conforme publicação de diversos atos
e nota da Secretaria Geral do Estado, divulgada no
Diário Oficial, de 9 do corrente, tornou sem efeito,
ex-officio, tôdas as remoções e convidou os
demitidos a requererem suas reintegrações. O
"impeachment" do Governador, baseada em
denúncia inépta, que os próprios pessedistas,
da Assembléia, do líder da maiores e dos irmãos
Pachecos, se propuseram a rasgar, queimar
ou entregá-la ao Governador ou ao chefe de Polícia
para, se quisessem usá-la como papel higiênico,
será uma criminosa deposição do Governador
cuja aventura poderá mergulhar meu Estado numa
luta trágica de conseqüências imprevisíveis.
Receando,
talvez,
a
conseqüência
e
a
responsabilidade decorrente dêsse avitlante ato, o
presidente da Assembléia me declarou e a
diversos Deputados que não assumirá o govêrno,
caso seja deposto Rocha Furtado, tendo o
presidente da Executiva afirmado também seu
sogro, presidente Tribunal Justiça, não o assumi-

rá. Conhecendo seu pensamento contrário aos
intuitos da maioria pessedista da "Assembléia apelo
para sua sinceridade, para integridade de seu caráter
e sua formação jurídico democrática no sentido de
demovê-la urgentemente e desistir dêsse revoltante
propósito. Estou certo de que sua intervenção nesta
hora extrema será benéfica. Quanto à minha atitude,
aguardo denúncia no plenário, a fim de combatê-la
veementemente mais uma vez, preservando a
dignidade do meu mandato, das instituições
democráticas e dos brios do povo piauiense,
desligando-me em seguida, do Partido Social
Democrático, responsável por esta ignominosa e
grave situação, Cordialmente. José Auto de Abreu.".
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Êsse
telegrama do Deputado Auto de Abreu demonstra
que os Deputados pessedistas que romperam o
acôrdo formalmente celebrado com o Governador
Rocha Furtado cometeram ato de suprema vilania, e,
muito mais do que isto, aberrante de todos os
princípios da dignidade cívica.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – V. Ex.ª,
homem de elevado espírito público, sente, como
todos nós que temos parcela de responsabilidade
diante da Nação Brasileira, as graves ocorrências
que se estão a desenrolar no meu Estado, e que
serão, talvez, o começo de outras que nos arrastarão
a caminhos perigosos.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Ocorrências
que envergonham todos nós e ao Brasil inteiro!
O
SR.
RIBEIRO
GONÇALVES:
–
Perfeitamente.
O Senado acabou de ouvir o apêlo dramático,
feito em hora amarga, pelo Deputado José Auto de
Abreu, homem que tem nome a zelar no Piauí,
porque é filho de Anísio de Abreu, um dos maiores
oradores parlamentares que o Brasil tem produzido e
que passou, como grande luzeiro, por esta Casa e
pela Câmara dos Deputados.
José Auto de Abreu sempre se sentiu prêso,
desse a infância, ao Piauí. Tôdas as suas
manifestações na vida têm sido, sempre, uma
revelação do amor entranhado à terra natal.
Êle compreende o desfiladeiro, o declive
o
precipício
a
que
nos
estão
ar-
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rastando. E prevendo as conseqüencias, lançou o
apêlo ao chefe do Partido a que pertence, para que,
com sua autoridade indiscutível, ponha têrmo ao
desregramento dos seus correligionários.
O Governador Rocha Furtado, no prazo fixado
pela Assembléia e pela lei
elvada
de
inconstitucionalidade, apresentou, em defesa, à
denúncia que fizeram 5 desclassificados, como
instrumento dos desígnios do P. S. D. piauiense...
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Realmente, são
desclassificados porque o primeiro signatário, foi
expulso da Fôrça Pública, como Iadrão.
O SR. FERNANDES TAVORA: – Aliás está
muito bem classificado! (Risos).
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – ...o
documento, que, pelo adiantado da hora não posso
lêr na integra, mas que desejo seja publicado em
anexo ao meu discurso, o qual define um homem e
fixa, no tempo, uma situação. A defesa apresentada
destrói, uma por uma, tôdas as acusações e termina
com estas palavras, que revelam austeridade, altivez
e digna compostura de homem de Estado:
"A idéia de promover processo de
responsabilidade contra o atual Governador do
Estado evidenciou-se, desde a primeira hora, na
maioria pessedista da Assembléia e nos dirigentes
do P. S. D. piauiense, para retomada do Poder, que
perderam na manifestação soberana a pela vontade
invencível do povo piauiense.
Os antigos dirigentes do Estado Jamais se
conformaram com o pronunciamento das urnas no
pleito eleitoral de 19 de Janeiro. Ninguém desconhece
que desde o momento em que os chefes do Partido
Social Democrático, seção do Piauí, sentiram, que
contrariam com a maioria, embora precária, de
Deputados Estaduais vislumbraram logo a retomada
do Govêrno do Estado, servindo-se, como
arma, dessa mesma maioria na Constituinte e
depois na Legislatura ordinária. Mas, convenham os
Srs. Deputados interessados no "impeachment"
que decretar-se a responsabilidade de um
Governador de Estado, legitimamente eleito,
pela forma por que se está procedendo, isto é,

pelo voto parcial e partidário da metade e mais um
dos membros do Poder Legislativo Estadual, é um
golpe vibrado impensadamente, não contra o
Governador, não simplesmente contra o Estado do
Piauí, mas sobretudo contra as instituições
democráticas recentemente restauradas sob a
egide da Constituição Federal, promulgada em 18 de
setembro de 1946.
E' um golpe contra a independência do
Poder Executivo, legìtimamente constituído em
eleição livre e honesta, conforme a proclamação
do órgão competente que é a Justiça
Eleitoral.
Êsse procedimento ecoará, de certo, por tôda
a República conclamando a opinião democrática
contra a desmoralização e consequente destruição
da nova ordem política do Brasil.
Quanto ao mais, fica em prova perante o
momento nacional e a História, a consciência cívica
dos Senhores Deputados.
Eis a minha defesa, e saibam os Senhores
Deputados agir com inteira isenção de ânimo, se isso
ainda Ihes fôr possível, porque a opinião pública, não
só do Piauí, como do País, já nos julgou a nós
todos".
No "Diário Carioca" de hoje, apreciando os
acontecimentos do Piauí, o Sr. José Eduardo de
Macedo Soares, que é, sem favor, uma das
expressões mais altas do jornalismo brasileiro e
nesta Casa já representou com briIho o Estado do
Rio, desenvolve comentários que me sinto na
obrigação de ler ao Senado.
(Lê):
"O fato é que o Governador Rocha Furtado foi
eleito normalmente por uma sensível maioria e que
se investiu no Govêrno legalmente. Essa eleição foi
ratificada no pleito, que compôs a Assembléia
Legislativa, do qual sairam os dois principais partidos
com igual número de representantes, não tendo
qualquer dêles atingido o quorum absoluto. Êsse
quorum estabeleceu-se pela contagem mínima, em
favor dos "pessedistas", graças ao concurso das
representações elementares.
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Politicamente, o partido do Governador
conservou, pois, a confiança do eleitorado
e, nas vésperas do terceiro pleito, como
no
primeiro
e
no
segundo,
é
a
expressão democrática isto é a representação
majoritária do povo piauiense. Pessoalmente
o
Governador
Rocha
Furtado
é
tido
por seus coestaduanos como homem digno e
honrado, que no govêrno só tem confirmado
o
conceito
que
goza
no
Estado.
Como administrador, o Sr. Rocha Furtado,
não cometeu um só deslise, não praticou
nem um ato censurável ou injusto.
Do que se trata, pois, no Piauí,
é da simples deposição do Chefe do
Executivo legitimamente eleito, vítima de uma
fração
desabotinada,
explorando
certas
aparências de intervenção indébitas, graças uma
sociedade celerada, que lhe garante um voto
deliberante.
Mas,
no
dia
em
que
se
estabeleça
semelhante
precedente,
todos
os
governadores
que
personificam
a
autonomia
das
administrações
locais
terão afrouxado os laços da Federação,
confundindo os seus mandatos eleitorais
com a simples nomeação de interventores.
E, como a legalidade é um timbre que
marca todos os direitos num regime jurídico a
violação de um deles por, mais insignificante
que pareça corresponderá à negação do
sistema legal. E, desde o instante da
deposição de um governador legitimamente
eleito, todos os demais e o próprio Senhor
Presidente da República guardariam senão
poderes de fato, precáriamente mantidos pela
fôrça.
Ninguém deve descansar na insignificância
federativa do Estado do Piauí, imaginando que
um fósforo acêso no ponha fogo à casa. A ordem
legal, o prestígio da autoridade legítima, a
responsabilidade moral dos homens investidos de
funções públicas, não são fundamentos que se
subdividam, que se especifiquem, que se
diferenciem, conforme se trate do Federal, de um
grande ou pequeno Estado da União. Uma frincha
nêsses alicerces porá fatalmente em risco todo o
edifício das nossas instituições constitucionais e
democráticas".

Para demonstrar os bons propósitos e,
mesmo, a obstinação da União Democrática
Nacional do Piauí em tranqüilizar os ânimos e em
abrir caminho ao trabalho fecundo em prol do
desevolvimento da minha terra, devo esclarecer que
a bancada piauiense, em contacto com o Sr. Ministro
da Justiça, tentou, por último, mais uma solução.
Consistia em constituir-se uma comissão partidária
de dois representantes da U. D. N. e outros dois do
P. S.D.
Essa comissão, composta de homens de
responsabilidade, de um lado e de outro, decidiria,
em relação a qualquer dúvida sôbre a execução do
artigo 41, o que deveria ser executado pelo
Governador do Estado. Se ela por ventura não
chegasse a concordar em determinado caso, então a
Comissão Interpartidária do Rio de Janeiro ficaria,
como última instância, com a faculdade de resolver
o caso. E o que assentasse seria cumprido.
Certo, não pode haver mais inequívoca
manifestação de boa vontade para definir, da melhor
forma e quanto antes, um plano comum de
entendimentos.
O SR. FRANCISCO GALLOTTI:– Atitude
nobillíssima.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES:– Pois isto que
está de pé, não tem sido motivo de apreciação por
parte dos nossos adversários. Seu propósito é tomar
o govêrno, ou pela renúncia. dificultando-o, tornado-o
impossível, ou, então, por meios ilícitos, como o de
que estão usando, à sombra de um arremêdo de lei,
que a Constituição não ampara, e, pelo contrário,
condena de forma irremissível.
São êsses objetivos tortuosos que, ás
vésperas do encerramento dos nossos trabalhos,
venho denunciar á Nação, no cumprimento do dever
de representante do Piauí, e, sobretudo, como
piauiense que, nem um só instante na vida, deixou
de ligar-se pelo coração pelo esforço e pela
inteligência a sua terra.
No discurso memorável que o Senhor Senador
José Américo de Almeida pronunciou, a 22 de
Janeiro, no Palácio do Catete, quando da
homologação dos têrmos do Acôrdo Interpartidário,
disse S. Ex.a que os acôrdos entre correligionários se
sejam com a amizade, mas os acôrdos entre
adversários são selados com a honra.
Nada
mais
certo.
Desgraçadamente,
tôdas as vêzes que o Sr. Rocha Fur-
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tado tem apelado para a dignidade dos adversários,
a resposta tem sido, sempre, uma evasiva. Daí a
situação a que chegamos, de nunca podermos fixar,
no âmbito das nossas discussões e divergências, um
piano comum em que se situem os Interêsses do
Estado e no qual possamos todos permanecer. Será,
talvez, isso, resultante de simples diferença de
compreensão. De nossa parte os interêsses do
Estado se sobrepõem às conveniências e às paixões
partidárias, do lado oposto, infelizmente, parece que
tais interesses se identificam com a ambição do
poder, o desejo de vingança, os caprichos, apetites e
rancores, que inspiram e orientam as ações dos
nossos adversários.
Mas o Senado há de reconhecer que o caso
do Piauí não se pode situar no âmbito da província
pequenina: Estende-se a todo o País, porque é um
test a que está submetida a democracia brasileira.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – E' caso
de violação patente da Constituição.
O
SR.
RIBEIRO
GONÇALVES:
–
Perfeitamente. Está em, jôgo o próprio regime.
A Nação acaba de ouvir-me. Que se defina,
pois, nesta encruzilhada, ao lado do Governador
udenista do Piauí; pelo respeito aos princípios
democráticos, ou, com a maioria da Assembléia, pela
subversão da ordem constitucional, a prática do
arbitrio, a revivência da ditadura. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é cumprimentado)
DEFESA DO GOVERNADOR ROCHA FURTADO, A
QUE SE REFERE EM SEU DISCURSO O SENHOR
SENADOR RIBEIRO GONÇALVES
Exmos. Srs. Presidente e Deputados da
Assembléia Legislativa do Estado.
Em resposta ao ofício de 4 do mês em curso,
que me foi entregue a 5 do mesmo mês, assinado
pelo Deputado Antônio José de Sousa, na qualidade
de Presidente da Comissão instituída pelo artigo 3°
da Resolução n° 8, de 18 de dezembro do ano
próximo findo, e acompanhado da cópia de uma
denúncia oferecida contra mim, tenho a dizer o
seguinte:
I – Que a denúncia é inepta parque os
fatos
da
mesma
narrados
não

foram ainda definidos como crimes em Iei especial;
que a invocação do artigo 6º da Constituição do
Estado para fundamento dessa definição, não
precede, de modo algum por ser o referido
dispositivo flagrantemente inconstitucional, em
virtude de não ter o Estado competência para definir
ou prescrecer quais os atos que constituem crimes
de responsabilidade da Governador do Estado,
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal,
proferida na Representação do Procurador Geral da
Republica, em case idêntico, relativo ao Govêrno do
Estado de São Paulo; que qualquer atitude em
contrário a êsse julgado, da mais alto Côrte do País,
será um atentado à Constituição Federal e formal de
respeito a essa decisão judiciária;
II – Que, além disso, também se maquina de
viola patente de gritante inconstitucionalidade, a lei
local número 64, aludida na denúncia, vista que nela
também se definem crimes de responsabilidade do
Governador, e se estabelecem normas de direito
processoal, tudo da competência exclusiva do
Congresso Nacional, artigo V, inciso XV, letra a, da
Constituição Federal, "in-verbis": "compete à União;
legislar sôbre Direito Civil,- Comercial, Penal,
Processual, Eleitoral, Aeronáutico e do Trabalho";
III – Que pende de julgamento do, Supremo
Tribunal Federal uma representação sôbre essa
inconstitucionalidade, encaminhada pelo Govêrno do
Estado, por intermédio do Procurador Geral da
Republica, não obstante, coma acima ficou dito, Já
haver aquela Suprema, Côrte de Justiça, resolvido a
hipótese pela inconstitucionalidade ao julgar a
representação do Governa de São Paulo;
IV –- Que, para o julgamento da denúncia,
ainda quando não fôsse inepta como realmente o é,
estão, evidentemente impedidos os Deputados
Alcides Martins Nunes e Alberto de Moura Monteiro,
por já terem sido sorteados para juízes do Tribunal
Especial Misto;
V – Que desprezar êsse natural impedimento,
para admitir que êsses Deputados tomem parte no
plenário a fim de julgar ou não procedente a
acusação, e, depois, no caso da primeira hipótese
servir no Tribunal Especial Misto, será aberração tão
clamorosa que de igual não se tem notícia nas
tradições jurídicas do País.
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"De meritis", a denúncia não tem nenhuma
procedência;
1 Ao contrario do que nela se afirma, nunca
me quedei à mrgem da lei. Sempre lhe fui obediente,
se deixei de dar cumprimento ao célebre ato
inconstitucional, foi porque nínguém está obrigado a
cumprir leis inconstitucionais, como se verifica dos
luminosos pareceres dos acatados juriosconsultos
Carlos Maximiliano, Eduardo Spinola e João
Mangabeira, pareceres que vão junto por cópia.
2 – Por outra lado, houve o Senhor Presidente
da Republica, General Eurico Gaspar Dutra de
aprovar a exposição de motives da Comissão dos
Negócios Estaduais, junto ao Ministério da Justiça,
sôbre a reclamação que lhe dirigi, por telegrama,
contra a atitude do Conselho Administrativo do
Estado, deixando de conhecer decretos-leis por mim
expedidos, a pretexto de que estavam coibidos de
fazê-lo por fôrça do chamado Ato Inconstitucional,
exposição de motivos abaixo transcrita:
"Exmo. Sr. General Eurico Gaspar Dutra,
Presidente da Republica dos Estados Unidos do
Brasil. O Sr. Governador do Piauí informa que tendo
encaminhado ao Conselho Administrativo vários
projetos de Decretos leis, referentes a assuntos de
natureza urgente, recebeu da Presidência do aludido
órgão um ofício do teor seguinte: "Tenho a honra de
comunicar a V. Ex.ª que êste Conselho, em sessão
extraordinária, ontem realizada, chegou a conclusão
de que no podia, no momento, deliberar sôbre os
assuntos de que tratam os ofícios de V. Ex.ª, ns. 6947 e 63-47, em virtude do Ato Institucional da
Assembléia Legislativa dêste Estado, até que o caso
seja devidamente solucionado por quem de direito".
(as) Manuel Sotero Vaz da Silveira, presidente".
"Esclarece, ainda o Governador que êsse
ofício foi desacompanhado dos mencionados
projetos que o Conselho retém. A vista disso,
declare, aguarda o pronunciamento deste Ministério
pare o fim de direito. A Assembléia do Piauí ao
baixar o Decreto n° 1, de que dá notícia o presente
processo, a meu ver, "exorbitou a missão para a qual
foi convocada". O Decreto em causa contraria os
artigos
11
a
12
do
Ato
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias,
e

"contra

êles não pode prevalecer". Cabe pois, ao
Conselho Administrativo do Estado denunciar ao
Govêrno Federal os atos de ordem legislativa que,
necessitando de sua colaboração ou de autorização
do Presidente da República, foram baixados pelo
Governador, sem tais manifestações".
Ante os casos concretos de violação dos
dispositivos constitucionais, o Govêrno Federal,
ficará habilitado a tomar as providências adequadas
à restauração da ordem jurídica, subertida, sem
prejuízo de ações perante o Poder Judiciário que os
particulares lesados em seus direitos, houverem por
bem de intentar.
Considerando, assim, inconstitucional o
decreto legislativo em apreço e havendo o próprio
Governador submetido projetos à apreciação do
Conselho, pareceu à C. E. N. que êste se deve
pronunciar sôbre os mesmos de acôrdo com a
legislação em vigor.
Proponho, pois seja esclarecido o Conselho
Administrativo do Paiuí sôbre a orientação a seguir.
V. Ex.ª todavia dignar-se-á decidir como julgar
acertado.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Ex.ª, meus protestos do meu mais profundo
respeito.– a) Benedito Costa Neto. Confere – (a)
Murilo de Sampaio – Auxiliar S. Ref. VII; Visto 23 – 747. (a) Maria da Conceição Costa – Escrit. classe H.
A essa exposição de motivos, o Sr. Presidente
da República deu o seguinte despacho: "De acôrdo
com o Item VI, 8-7-47 (a) E. Dutra".
E' o teor Fine se segue _o oficio do Sr.
Ministro da Justiça e Negócios Interiores,
comunicando a aprovação à exposição de motivos já
transcita: "Sr. Governador: Relativamente ao
telegrama nº 270, de 6 de junho último dêsse
Govêrno, tenho a honra de comunicar a V. Ex.ª que
o Sr. Presidente da República aprovou a exposição
de motivos anexa por cópia, em que se conhece, de
acôrdo com a legislação em vigor competência ao
Conselho Administrativo dêsse Estado, para se
pronunciar sôbre os Projetos de decretos-leis,
submetidos ao seu exame por V. Ex.ª
Nessa data idêntica informações são
prestadas ao referido Conselho.
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Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex.ª
protestos da minha mais alta estima e distinta
consideração. a) Benedito Costa Neto.
Considerando dêsse modo inconstitucional o Ato
Institucional que causou ao Conselho Administrativo a
faculdade que lhe era conferida por leis federais de
aprovar ou não decretos-leis do Govêrno do Estado,
voltou êste sôbre seus passos continuando a conhecer
dos decretos-leis por mim expedidos, com aprovação
dos dens. 1.430, 1.431, 1.432, de 21 de agôsto de 1947
(Dos ns. 1, 2, e 3.)
Isto pôsto, cai pelas base a prática do primeiro e
imaginário crime que se me atribui na denúncia.
E' coisa comezinha em direito que a interpretação
da lei cabe também ao Poder Executivo que é o seu
executor, e não sòmente aos Poderes Legislativos e
Judiciário.
Usei, portanto, de uma atribuição que lei alguma
me negava ao examinar o claudicante Ato Institucional,
à luz dos arts. 11 e 12 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, promulgado com a
Constituição Federal, para concluir pela sua
inconstitucionalidade, deixando, por isso, de atender
aos seus preceitos, E no fato de haver solicitado a
opinião a respeito dos insignes constitucionalistas
Carlos Maximiliano, Eduardo Espínola e João
Mangabeira, remunerando tão sòmente o trabalho do
primeiro, não transgredi nenhuma ordenança legal que
não existe, realmente, proibindo-me tal procedimento,
nem fui movido por motivo de partidarismo político. Ao
revés, foi-me impulso, no concultar aos sábios juristas o
exclusivo interesse do Estado como seu Governador, e
ainda mais o veemente deseje de não ficar "à margem
da lei", como se assevera na denúncia e no que
perseveram a maioria dessa Assembléia e o extinto
conselho administrativo.
E se porventura pudesse ser qualificada de
criminosa a minha ação, recusando observância ao
contido no Ato Institucional, criminosa teriam sido
igualmente a aprovação do senhor Presidente da
República à exposição de motivos da Comissão
de Negócios Estaduais e a do Conselho Administrativo
do
Estado,
quando,
embora
tardiamente,
resolveu aprovar os decretos-leis por mim já cita

dos, e publicados no "Diário Oficial" de 22 de agôsto de
1947 (n° 4).
Outra alegação improcedente é a que alude à
gratificação que concedi ao alto funcionário da Fazenda,
senhor Benício Olímpio de Melo, que despachei para
servir, em comissão no lugar de Administrador das
Fazendas Estaduais.
Assevera-se que essa remuneração é ilegal.
Infringiu disposição expressa no art. 101 do Estatuto
dos Funcionários Públicos, com a redação que lhe deu
o Decreto-lei n° 609, de 4-9 42, publicado no "Diário
Oficial" de 5 do mesmo mês e ano.
Outra questão de inteligente e imparcial
interpretação da lei. Assim é que o estatuto nos
parágrafos 1° e 2° do artigo 101 do citado Decreto n°
609, e que se transcreve na denúncia, não se aplica,
absolutamente, à concessão da gratificação no Sr.
Benício Olímpio de Melo, já mencionada, pois que rege
a espécie o que vem estabelecido no art. 101, inciso V,
letra e, assim redigido: "Além do vencimento ou
remuneração do cargo o funcionário só poderá receber
as seguintes vantagens pecuniárias – "gratificação,
quando em serviço ou estudo no estrangeiro ou no País,
ou quando designado pelo Chefe do Executivo para
fazer parte de órgão legal de deliberação coletiva, ou
para função de sua confiança". Em face, portanto dessa
determinação legal, nada mais fiz, concedendo a
impugnada gratificação do que cingir-me rigorosamente
ao mandamento da lei, porque é de confiança o cargo
de Administrador das Fazendas Estaduais, conforme
estabelece o Decreto-lei n° 830, de 25 de agôsto de
1944, que reorganiza os quadros dos funcionários
públicos, na tabela I da Parte Permanente do Quadro
único do Estado, anexa ao referido Decreto-lei. E outra
interpretação não poderá comportar a ordenança legal,
em exame, desde que o parágrafo 1.° do art. 101 do
Decreto nº 609, declara que o seu conteúdo só terá
aplicação para espécies diferentes da que ocorre no
tocante à incriminada gratificação. São estas as
palavras iniciais do parágrafo 1º: Excetuados os casos
expressamente previstos nêste artigo, o funcionário não
poderá receber, etc. etc.
Donde a conclusão lógica é isenta de contestação
plausível que constitui exceção à regra dos parágrafos
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1º e 2°. a gratificação de representação
concedida ao servidor público, quando designado pelo
Governador do Estado, para exercer função de sua
confiança, nos precisos têrmos que e art, 101, inciso V,
letra e, in fine do Decreto n° 609.
Inverdades que seriam irritantes se pudesse levar
a sério denúncia tão grosseira que põem claramente à
mostra os seus baixos intuitos. São a de que tenho feito
nomeações_ilegais de suplentes de Juízes de Direito,
procurando impedir a execução de decisões, judiciárias
sôbre a reintegração de tais suplentes e à de
desatender, abusivamente, e sem apôio na lei, inúmeros
pedidos de esclarecimentos e informações que me têm
sido dirigidos por esta Assembléia.
Nada disso tenho feito. Sempre respeitei,
integralmente, as ordens ou sentenças emanadas do
Poder Judiciário e jamais deixei de prestar as
informações e esclarecimentos solicitados pelo Poder
Legislativo. E prova esta assertiva o atendimento ao
pedido de comparecimento do Secretário Geral do
Estado e do Diretor do Departamento da Agricultura,
que pessoalmente, levaram à Assembléia os informes
que lhes houve de ser solicitada. Nessa passagem da
denúncia não há referência a juntada de qualquer
documento comprobatório das alegações feitas.
Quanta os demais itens da denúncia,
concernentes a não execução dos dispositivos
constitucionais sôbre os quais representei ao Supremo
Tribunal Federal, a própria denúncia se refere ao oficio
que, a respeito dirigi a essa Assembléia, levando-lhe ao
conhecimento a razão por que deixava de lhe dar
cumprimento, aguardando o julgamento do Supremo
Tribunal_ Federal. E foi, exatamente, o que ocorreu.
Decidida a representação, julgando, em parte,
improcedente a minha argüição de Inconstitucionalidade
de vários dispositivos da Constituição do Estado, e
desprezados, em seguida os embargos opostos à
decisão, cuidei desde logo, de cumprir os mesmos
dispositivos, como acentuei em notas do Gabinete do
Governo, publicadas no "Diário Oficial", e continuo a
prosseguir a execução cabal de todos os aludidos textos
constitucionais.
A
idéia
de
promover
processo
de
responsabilidade
centra
o
atual
Go-

vernador do Estado evidenciou-se, desde a primeira
hora, na maioria pessedista da Assembléia e
nos dirigentes do P. S. D. plauiense, para retomada
do Poder, que perderam na manifestação soberana
das urnas e pela vontade invencível do povo
piauiense.
Os antigos dirigentes do Estado jamais se
conformaram com o pronunciamento das urnas no pleito
eleitoral de 19 de janeiro. Ninguém desconhece que
desde o momento em que os chefes do Partido Social
Democrático, Seção do Piauí, sentiram que contariam
com a maioria, embora precária, de Deputados
Estaduais, vislumbram logo a retomada do Governo do
Estado, servindo-se, como arma, dessa mesma maioria
na Constituinte, e depois na Legislatura ordinária. Mas,
convenham os Senhores Deputados interessados no
"impechment", que decretar-se a responsabilidade de
um Governador de Estado, legitimamente eleito, pela
forma por que se está procedendo, isto é, pelo voto
parcial e partidário da metade e mais um dos membros
do Poder Legislativo Estadual, é um golpe vibrado
impensadamente, não contra o Governador, não
simplesmente contra o Estado do Piauí, mas sobretudo
contra as instituições democráticas recentemente
restauradas sob a égide da Constituição Federal,
promulgada em 18 de setembro de 1946.
E' um golpe contra a independência do Poder
Executivo, legitimamente constituído em eleição livre e
honesta, conforme a proclamação do Órgão competente
que é a Justiça Eleitoral.
Êsse procedimento ecoará, de certo, por tôda a
República conclamando a opinião democrática contra a
desmoralização e conseqüente destruição da nova
ordem política do Brasil.
Quanto ao mais, fica em prova, perante o
momento nacional e a História. a consciência cívica dos
Senhores Deputados.
Eis a minha defesa, e saibam os Senhores
Deputados agir com inteira isenção de ânimo, se isso
ainda lhes fôr possível, porque a opinião pública não só
do Piauí como do País já nos julgou a nós todos.
Palácio do Governo do Estado do Piauí em
Teresina, 10 de fevereiro.
José da Rocha Furtado, Governador do Piauí.
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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
N° 6, de 1948
Art. 1º São aprovados os Atos concluídos na Conferência Interamericana de Saúde reunida em Nova
Yorque, de acôrdo com a convocação de 10 de julho de 1946, feita pelo Conselho Econômico e Social das
Nações Unidas.
Art. 2° Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, em 14 de fevereiro de 1948.
Nereu Ramos
TRADUÇAO
CONSTITUIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE
Os Estados partes nesta Constituição declaram, de acôrdo com a Carta das Nações Unidas, que os
princípios seguintes são fundamentais para a felicidade de todos os povos, para a harmonia de suas relações e
para a sua segurança;
A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social; e não apenas a ausência de doença ou
enfermidade (*).
O gôzo do melhor estado de saúde que lhe seja possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de
todo ser humano, sejam quais forem sua raça, sua religião, suas opiniões políticas, sua condição econômica ou
social,
A saúde de todos os povos é condição fundamental para o censecução da paz e da segurança, e depende
da mais estrita cooperação de indivíduos e de Estados.
Os resultados obtidos por cada Estado no melhoramento e na proteção da saúde são preciosos para todos.
A desigualdade do desenvolvimento dos diversos países no que se refere ao melhoramento da saúde e à
luta contra as doenças, particularmente das doenças transmissíveis. é um perigo para todos.
O sadio desenvolvimento da criança é de importância fundamental: a capacidade de viver em harmonia com
um melo de uma contínuo mutação é essencial a êsse desenvolvimento
A extensão a todos os povos dos benefícios decorrentes do conhecimento das ciências médicas,
psicológicas e ciências afins é essencial para lograr-se o mais alto grau de saúde.
Uma opinião pública esclarecida e uma cooperação ativa por parte do público são de uma importância
capital para o melhoramento da saúde dos povos.
Os Govêrnos são responsáveis pela saúde de seus povos; êles só poderão desincumbir-se dêsse encargo
tomando as medidas sanitárias e sociais apropriadas.
Aceitando êsses princípios, com o objetivo de cooperar entre si e com quaisquer outras para melhorar e
proteger a saúde de todos os povos, as Partes Contratantes convém na presente Constituição e criam por êste
instrumento a "Organização Mundial de Saúde" como uma agência especializada nos têrmos do artigo 57 da Carta
das Nações Unidas.
__________________
(*) Republica-se por ter saído sem o Acôrdo.
(*) — A palavra "Enfermidade" é empregada aqui na acepção que a medicina lhe empresta para traduzir, na expressão de
"Littré". "aquêles casos em que o indivíduo com ou sem desordem apreciável da disposição material do corpo, não possui esta
ou aquela função ou a possui de maneira imperfeita ou irregular".
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C APITUL O I
O BJ ET IVO
Ar tigo I
O ob je tivo da "O rg an izaçã o M un di al d e Sa úd e " (a qu i d ora van te de nominada
Or ga niz ação ) é co nduz ir to dos os p o vos a o n íve I de sa ú de ma is e le vado poss íve l .
C APITUL O II
FU NÇÕ ES
Ar tigo 2
Par a a ting ir e s eu o b je ti vo a Orga niz ação te rá co mo fu nções :
a ) ag ir com o a utor id ade di re to ra e c oor den ador a d os traba lh os i n ter nac ion ais e m
ass un tos re la tivos à sa úde ;
b ) es tabe lec er e man ter uma co la bor ação e fe ti va c om as Nações Un id as, a s a gê ncias
es pec ia liz ad as , as r epa rtiç ões gove rna men ta is de sa úd e , os grup os pro fissi on ais e q ua isq uer
o u tras orga niz ações q ue p areç am i nd icad as ;
c) a u xiliar os Go vêr nos , à sua so l ici tação , a r e forç ar se us , s er viç os de sa úd e :
d ) p res tar ass is tê nci a técn ica ad equ ada e, nos casos de e merg ênc ia , pres tar a ajud a
n ecessá ria a ped id o dos Go ver nos ou m ed ia n te su a ace i taç ão ;
e ) pro porci on ar ou a ju dar a p rop orci ona r, a ped id o das Naç ões Un id as , s er viços
sa ni tár ios e s ocorr o s a de te rm in ados grup os ta is co mo _ às po pu laçõ es d e terr i tó rios s ob
tu tela ;
f) cr ia r e ma n ter os se r viç os adm i nis tr a ti vos e técn icos que fora m ju lga dos n ecessá rios ,
i nc lus ive se r viç os ep id em io ló gicos e es tat i”t ic os;
g ) es timu la r e le var a va n te a açã o te nd e n te a su pr im ir as do enças ep id êmicas,
e ndê micas e ou tr as;
h ) es timu la r, se n ecess ár io em co ope raçã o c om o u tros servi ços esp ec ia liz ados, a
a doçã o de med id as pre ven ti vas d os da nos ca usad os po r ac ide n tes ;
i ) fa vor ece r, e m coo per ação se n ecessá ri o c om o u tras a gênc ias es pec ia l izad as, a
m e lhor ia da n u tr ição , da h ab i taçã o , das co nd ições sa ni tár ias , d as di versõ es , das co nd ições
ec onô micas e de tra ba lh o , e q uai squ er o u tros fa tores d a h ig ien e d o m ei o ;
j ) pr omo ver a c oop eraç ão e n tre os grup os c ien tí ficos e pro fiss ion ais qu e con tr ibuem
p ara a me lh or ia d as co nd ições de s aúd e ;
k) p rop ór co n venç ões , ac ôrdos e r egu la me n tos , faze r reco men daçõ es co ncer nen tes às
q ues tõ es in tern aci ona is de s aúd e e e xecu tar os e nca rgos que poss am se r a fetos , p or tais
a tos , à O r ga niz ação e q ue r espon da m aos se us ob je tivos ;
l ) incen tivar a aç ão em pró l da sa úde e do be m es ta r da mãe e d a c ri ança e fo me n tar a
ca pac ida de d e vi ver em har mo nia c om o me io em pl en a e vo luç ão ;
m) an imar to das as in ic ia ti vas n o ca mpo d a h ig ie ne m en tal e p ar ticu lar -m en te aq ue las
q ue a fe ta m a har mon ia das r el açõ es hu ma nas ;
n ) es timu lar e d iri gi r pes qu isas no c am po da s aúd e ;
o ) pro mo ver a e le vação d o n íve l d o ens ino e d a prá tica n a me dici na h ig i ene e pr o fiss ões
a fins ;
p ) es tudar e d i fund ir e m co ope raçã o , se n ecessá ri o , com o u tras i ns tituiç ões
es pec ia liz ad as , nor mas a dm in istra ti vas e soc ia is re la ti vas à sa úde p úb lica e à ass is tênc ia
m éd ica preve n tiva e cu ra ti va inc lus i ve os ser viços hosp i ta la res e d e seg ura nça s oci al ;
q ) pres tar in form ações , co nse lho e ass is tên c ia em tud o qu e se re lac io ne co m a sa úde ;
r) co ntribu ir pa ra a for maçã o de u ma op in ião p úb lic a esc lar eci da n os assun tos a tin en tes
à s aúd e ;
S) or gan iza r e re ver d e acôr do co m as necess id ades e n ome ncla tura in tern aci ona l das
d oenç as das c ausas d e m or te e d os mé todos de h ig ien e pú bl ica ;
t) p adr on iza r c on forme fôr con ven ie n te os m é to dos de di agn ós tico ;
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u) desenvolver, estabelecer estimular a adoção de normas internacionais no que se refere À fabricação de
produtos alimentícios, biológica, farmacêuticos e similares;
v) de uma maneira geral tomar tôdas as medidas necessárias para a realização dos objetivos da
Organização.
CAPITULO III
MEMBROS E MEMBROS ASSOCIADOS
Artigo 3
A qualidade de membro da Organização é acessível a todos os países,
Artigo 4
Os Estados membros das Nações Unidas poderão tornar-se membros da Organização assinando, ou
aceitando de qualquer outra maneira esta Constituição, na conformidade das disposições do Capitulo XIX e de
acôrdo com as suas formalidades constitucionais.
Artigo 5
Os Estados cujos Governos forem convidados a mandar observadores à Conferência Internacional de
Saúde, reunida em New Yorque em 1946, poderão tornar-se membros, assinando ou aceitando de qualquer outra
maneira, – esta Constituição, na conformidade das disposições do Capitulo XIX e de acõrdo com as suas
respectivas constituições desde que sua assinatura ou aceitação seja confirmada antes da primeira sessão da
Assembléia de Saúde.
Artigo 6
Sob reserva das condições de qualquer acôrdo que venha a efetuar-se entre as Nações Unidas e a
Organização e aprovado na conformidade do Capitulo XVI, os Estados que se não tornarem membros de acôrdo
com os artigos 4 e 5 poderão candidatar-se e serão admitidos como tais, urna vez aceito o seu pedido por simples
maioria de votos da Assembléia de Saúde.
Artigo 7
Quando um Estado Membro interromper as contribuições financeiras a que se acha obrigado para com a
Organização, ou em outras circunstâncias excepcionais, a Assembléia de Saúde poderá, nas condições que julgar
convenientes, suspender os privilégios decorrentes do direito de voto e as vantagens que usufrui o Estado
Membro. A Assembléia de Saúde terá autoridade para restabelecer tais privilégios e vantagens.
Artigo 8
Os territórios ou grupos de territórios que não são responsáveis pela direção de suas relações
internacionais poderão ser admitidos na qualidade de Membros sócios pela Assembléia de Saúde, mediante
pedido feito, em nome do que responda por suas relações internacionais. Os representantes dos Membros sócios
junto à Assembléia de Saúde deverão ser qualificados por sua competência técnica em assuntos de saúde e
escolhidos dentre a população indígena. A natureza e a extensão dos direitos e obrigações dos Membros sócios_
serão determinados pela Assembléia de Saúde.
CAPITULO IV
Órgãos
Artigo 9
Os trabalhos da Organização serão executados por:
a) O Assembléia Mundial de Saúde (doravante denominada Assembléia de Saúde);
b) O Conselho Executivo (doravante denominado Conselho) ;
c) O Secretário.

– 511 –
CAPÍTULO V
ASSEMBLÉIA MUNDIAL DE SAÚDE
Artigo 10
A Assembléa de Saúde será composta de delegados de representantes dos Estados Membros.
Artigo 11
Cada Membro será representado por, no máximo, três delegados, um dos quais será designado pelo
Estado Membro para a chefia da delegação.
Os delegados serão escolhidos dentre as pessoas mais qualificadas por sua competência técnica em tudo
que refere a saúde e de preferência entre os representantes da administração nacional de saúde do Estado
Membro.
Artigo 12
Os delegados poderão ser acompanhados de suplentes e acessores.
Artigo 13
A Assembléia de Saúde se reunirão em sessão ordinária anual e em tantas sessões extraordinárias
quantas se façam necessárias. As sessões extraordinárias serão convocadas a pedido do Conselho ou da
maioria dos Estados Membros.
Artigo 14
A Assembléia de Saúde se reunirá em sessão anual e em reunião em que se reunirá a. próxima sessão
anual cujo local será posteriormente fixado pelo Conselho. O Conselho determinará ainda o lugar em que se
reunirá qualquer sessão extraordinária.
Artigo 14
O Conselho após consulta com o Secretário Geral das Nações Unidas, fixará a data de cada sessão anual
e de cada sessão extraordinária.
Artigo 16
A iniciar-se a sessão anual a Assembléia de Saúde elegerá seu Presidente e demais membros da mesa,
os quais exercerão o mandato até a eleição de seus sucessores.
Artigo 17
A Assembléia de Saúde adotará seu próprio regimento.
Artigo 18
As funções da Assembléia de Saúde são as seguintes:
a) fixar a política da Organização;
b) – escolher os Membros que terão direito a designar uma pessoa para servir no Conselho;
c) nomear o Diretor Geral;
d) estudar e aprovar os relatórios e as atividades do Conselho e do Diretor Geral e dar instruções ao
Conselho nas questões em que se façam mistér: ação, estudos, investigações ou relatórios;
e) criar as comissões que forem consideradas necessárias para os trabalhos da Organização;
f) superintender a política financeira da Organização e examinar o seu orçamento.
g) dar instruções ao Conselho e ao Diretor Geral para que submetam à atenção dos Estados Membros e
das organizações internacionais, governamentais ou não governamentais, tôda questão concernente á saúde e
que e Assembléia de Saúde julgar relevante;
h)
convidar
tôda
organização
internacional
ou
nacional,
governamental
ou
não
governamental
e
que
tenha
responsabilidade
relacionadas
com
as
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da Organização, a nomear representantes para tomar parte, sem direito de voto, em suas sessões ou nas
comissões ou conferências reunidas sob sua autoridade, nas condições prescritas pela Assembléia de
Saúde; contudo, se tratar de organizações nacionais, os convites só poderão ser enviados com
consentimento do Govêrno interessado;
i) estudar as recomendações concernentes á saúde, emanadas da Assembléia Geral, do Conselho
Econômico e Social, do Conselho de Segurança ou do Conselho de Tutelas das Nações únidas e levar a
seu conhecimento as medidas tomadas pela Organização para tornar efetivas tais recomendações;
j) enviar relatórios ao Conselho Econômico e Social, conforme as disposições de qualquer acôrdo
levado a efeito entre a Organização e as Nações Unidas;
k) estimular e dirigir pesquisas, no campo da saúde, por meio do próprio pessoal da Organização,
pela criação de suas instituições próprias ou pela cooperação com instituições oficiais ou não oficiais de
qualquer dos Estados Membros, com o consentimento de seu Govêrno;
i) criar as instituições que lhe parecerem convenientes;
m) tomar tôdas as medidas necessárias para a realização das finalidades da Organização;
Artigo 19
A Assembléia de Saúde tem autoridade para efetuar convenções e acôrdos a respeito de qualquer
assunto que seja da alçada da Organização. A maioria de dois têrços dos votos é necessária para a adoção
do tais convenções ou acôrdos, os quais entrarão em vigor para cada Estado Membro, quando aceitos por
êste de acôrdo com os dispositivos de suas respectivas constituições.
Artigo 20
Dentro do prazo de dezoito meses, contados a partir da adoção pela Assembléia de Saúde de uma
convenção ou de um acôrdo, cada Estado Membro se compromete a levar a efeito as medidas relativas á
aceitação de tal convenção ou acôrdo. Cada Estado Membro comunicará ao Diretor Geral as medidas
tomadas e, se a convenção ou o acôrdo não fôr por êle aceito no prazo determinado, apresentará uma
declaração com os motivos de sua não aceitação. No caso de ser por ele aceito, cada Estado Membro
apresentará ao Diretor Geral um relatório anual na confromidade do estabelecido no Capítulo XIV.
Artigo 21
A Assembléia de Saúde poderá adotar regulamentos concernentes:
a) ás medidas sanitárias e de quarentena ou a qualquer outro processo com o fim de impedir a
prorrogação de doenças de um país a outro;
b) á nomenclatura das doenças, das causas de óbito e dos métodos de higiene pública;
c) a padrões com respeito a processos de diagnósticos para uso internacional;
d) a padrões relativos á garantia, pureza e atividade dos produtos biológicos, farmacêuticos e
similares que se encontram no comércio internacional;
e) à publicidade e nomenclatura dos produtos biológicos farmacêuticos e similares que se encontram
no comércio internacional.
Artigo 22
Os regulamentos adotados para a execução do artigo 21 entrarão em vigor para todos os Estados
Membros, uma vez devidamente notificada a sua adoção pela Assembléia de Saúde, exceto para os
Membros que, dentro dos prazos determinados na notificação, tenham comunicado ao Diretor Geral a sua
recusa ou as reservas que lhes opõem.
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Arigo 23
A Assembléia de Saúde tem competência para fazer recomendações aos Estados Membros, relativamente
a todo assunto que seja da alçada da Organização.
CAPÍTULO VI
O CONSELHO EXECUTIVO
Artigo 24
O Conselho é composto de dezoito pessoas, designadas por igual número de Estados Membros. A
Assembléia de Saúde, tendo em conta uma divisão geográfica equitativa, escolherá os Membros habilitados a
nomear um delegado ao Conselho. Cada um dêsses Estados enviará ao Conselho um representante
técnicamente qualificado em assuntos de saúde, que poderá ser acompanhado de suplentes e de acessores.
Artigo 25
Êsses Membros serão eleitos por três anos e poderão ser reeleitos; no entanto para os membros eleitos na
primeira sessão da Assembléia de Saúde a duração do mandato de seis dentre êles será de um ano e a de
outros seis será de dois anos, mediante sorteio.
Artigo 26
O conselho se reunirá pelo menos duas vêzes ao ano e fixará o lugar de cada sessão.
Artigo 27
O Conselho elegerá seu Presidente dentre os seus Membros e estabelecerá o seu próprio regimento.
Artigo 28
As funções do Conselho serão as seguintes:
a) pôr em prática as decisões e as diretrizes da Assembléia de Saúde;
b) agir como órgão executivo da Assembléia de Saúde;
c) exercer qualquer outra função que lhe fôr atribuída pela Assembléia de Saúde;
d) informar a Assembléia de Saúde sôbre os assuntos que Ihe forem encaminhados por aquele órgão e
sôbre aqueles que forem submetidos á Organização por fôrça de convenções, acôrdos e regulamentos;
e) apresentar à Assembléia de Saúde, por sua iniciativa própria, consultas e propostas;
f) preparar a ordem do dia das sessões da Assembléia de Saúde;
g) submeter à Assembléia de Saúde, para seu exame e aprovação, um programa geral de trabalho para
um determinado período:
h) estudar tôdas as questões que forem de sua competência;
i) tomar medidas de emergência, dentro do âmbito. das atribuições e das possibilidades financeiras da
Organização, nos casos que requerem uma ação imediata. Especialmente, podrá autorizar o Diretor Geral a
tomar as medidas necessárias para combater epidemias, a tomar parte na organização de socorros sanitários às
vítimas de calamidades, e a empreender estudos e pesquisas cuja urgência tenha sido apontada a atenção do
Conselho por qualquer dos Membros ou pelo Diretor Geral.
Artigo 29
órgão.

O Conselho exercerá em nome da Assembléia de Saúde os poderes que lhe forem conferidos por êste
CAPÍTULO VII
O SECRETÁRIO
Artigo 30

O Secretariado compreenderá o Diretor Geral e o pessoal técnico e administrativo que fôr necessário à
organização.
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Artigo 31
O Diretor Geral será nomeado pela Assembléia de Saúde, sob proposta do Conselho e nas condições que a
Assembléia de Saúde determinar. O Diretor Geral, subordinado á autoridade do Conselho, será o mais alto
funcionário técnico e administrativo da Organização.
Artigo 32
O Diretor Geral será, ex-offício, o Secretário da Assembléia de Saúde, do Conselho, de tôdas as comissões
e delegações da Organização e das conferências convocadas por ela. O Diretor Geral poderá delegar essas
funções.
Artigo 33
O Diretor Geral ou seu representante poderá estabelecer, em virtude de um acôrdo com os Estados
Membros, o sistema que lhe torne possível para o exercício de suas funções, o contácto direto com os diversos
ministérios dos referidos Estados, particularmente com os serviços de saúde e com organizações de saúde
nacionais, governamentais ou não governamentais. Poderá também entrar em relações diretas com organizações
internacionais cujas atividades estejam dentro da órbita de competência da Organização. Fará com que as
agências regionais sejam informadas de todos os assuntos que interessam a suas respectivas regiões.
Artigo 34
O Diretor Geral preparará e submeterá anualmente, ao Conselho o relatório financeiro e a estimativa
orçamentária da Organização.
Artigo 35
O Diretor Geral nomeará o pessoal do Secretariado de acôrdo com o regulamento do pessoal estabelecido
pela Assembléia de Saúde. A consideração primordial no recrutamento do pessoal deve ser a de assegurar que a
eficiência, a integridade e a representação de caráter internacional do Secretariado se mantenham no mais alto
nível. Dar-se-á, igualmente, a devida à importância de recrutar o pessoal do Secretariado numa base geográfica a
mais ampla possível.
Artigo 36
As condições de trabalho do pessoal da Organização serão conformes, na medida do possível, às das
outras organizações das Nações Unidas.
Artigo 37
No exercício de suas funções, o Diretor Geral e todo pessoal não deverão solicitar, nem receber instruções
de nenhum Govêrno ou de nenhuma autoridade estranha á Organização. Abster-se-ão de qualquer ato que possa
comprometer a sua qualidade de funcionários internacionais. Cada Membro da Organização por seu lado, se
compromete a respeitar o caráter exclusivamente internacional do Diretor Geral e do pessoal e não procurará
exercer influência sobre êles.
CAPÍTULO VIII
COMISSÕES
Artigo 38
O Conselho criará as condições que a Assembléia de Saúde indiciar e, por sua própria iniciativa ou por
proposta do Diretor Geral, poderá criar tôdas as condições que forem julgadas convenientes para a realização de
qualquer objetivo dentro da competência da Organização.
Artigo 39
O Conselho, de vez em quando e, em todo caso, uma vez por ano, examinará a necessidade de manter
cada comissão.
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Artigo 40
O Conselho poderá provar à criação de comissões conjuntas ou mistas com outras organizações e nelas fazer
participar, a Organização, e ainda fazer representar a Organização nas comissões criadas por outras organizações.
CAPÍTULO IX
CONFERÊNCIAS
Artigo 41
A Assembléia de Saúde ou o Conselho poderão convocar conferências locais, gerais, técnicas ou outras de
caráter especial com o fim de considerar assuntos que sejam da competência da Organização, assegurando a
representação, nessas conferências, de organizações internacionais e, com o consentimento do Govêrno interessado,
das organizações nacionais, governamentais ou não governamentais. A forma dessa representação será determinada
pela Assembléia de Saúde ou pelo Conselho.
Artigo 42
O Conselho poderá provar á representação da Organização junto as conferências em que julgue haver algum
interêsse para a Organização.
VAPÍTULO X
SEDE
Artigo 43
A localização da sede de Organização será determinada pela Assembléia de Saúde, após consulta às Nações
Unidas.
CAPÍTULO XI
ORGANIZAÇÕES REGIONAIS
Artigo 44
a) a Assembléia de Saúde definirá, periodicamente, as áreas geográficas em que fôr conveniente estabelecer
uma organização regional;
b) a Assembléia de Saúde poderá, com o consentimento da maioria dos Estados Membros, situados dentro da
região assim determinada, estabelecer uma organização regional para atender às necessidades dessa região. Não
haverá mais de uma organização regional em cada região.
Artigo 45
Cada organização regional será parte integrante da Organização, de acôrdo com esta Constituição.
Artigo 46
Cada Organização regional consistirá de uma Comissão Regional e um Escritório Regional.
Artigo 47
As Comissões Regionais serão compostas de representantes dos Estados Membros e de Membros Associados
da respectiva região. Os Territórios ou grupos de territórios de uma região, não são responsáveis pela direção de suas
relações internacionais e os que não são Membros associados, terão direito, a ser representados nas Comissões
Regionais e delas participar. A natureza e a extensão dos direitos e obrigações dêsses territórios ou grupos de
territórios, perante as Comissões Regionais, serão determinados pela Assembléia de Saúde, com audiência do Estado
Membro, ou outra autoridade responsável pelas relações internacionais dêsses territórios, e com os Estado Membros da
região.
Artigo 48
As Comissões Regionais se reunirão tantas vêzes quantas forem julgadas necessárias e fixarão o lugar de cada
reunião.
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Artigo 49
As Comissões Regionais estabelecerão seu próprio regimento.
Artigo 50
As funções da Comissão Regional serão:
a) formular diretivas sôbre questões de caráter exclusivamente regional;
b) superintender as atividades de Secretaria Regional;
c) propôr a Secretaria Regional a reunião de conferências técnicas e a elaboração de trabalhos e
investigações adicionais sôbre questões de saúde que na opinião da comissão Regional sejam úteis para a
realização dos objetivos da organização, na região;
d) cooperar com as respectivas comissões regionais das Nações Unidas e com as de outras agências
especializadas e com outras organizações internacionais regionais que tenham com a Organização interêsses
comuns;
e) aconselhar a Organização; por intermédio do Diretor Geral sõbre questões internacionais relativas à
saúde e cujo alcance excêda os limites da região;
f) recomendar a concessão de créditos regionais suplementares pelos Govêrnos das respectivas regiões, se
a verba do orçamento da Organização destinada àquela região fôr insuficiente para permitir o pleno exercício das
funções regionais;
g) tôdas as demais funções que forem delegadas à Comissão Regional pela Assembléia de Saúde, pelo
Conselho ou pelo Diretor Geral.
Artigo 51
Sob a autoridade do Diretor da Organização, a Secretaria Regional será o órgão administrativo da
Comissão Regional e, além disso, porá em execução, na região, as decisões da Assembléia de Saúde e do
Conselho.
Artigo 52
O Chefe da Secretaria Regional será o Diretor Regional, nomeado pelo Conselho, de acôrdo com a
Comissão Regional.
Artigo 53
O pessoal do Escritório Regional será nomeado conforme as normas que forem estabelecidas entre o
Diretor Geral e o Diretor Regional.
Artigo 54
A Organização Sanitária Panamericana representada pelo Bureau Sanitário Pan Americano, as
Conferências Sanitárias Pan Americanas e tôdas as outras organizações regionais intergovernamentais de saúde,
cuja existência seja anterior a data da assinatura desta Constituição, serão em devido tempo integrada na
Organização. Essa integração será efetuada logo que fôr possível por uma ação em comum baseada no
consentimento mútuo das autoridades competentes, manifestado através das organizações interessadas.
CAPÍTULO XII
ORÇAMENTO E DESPESAS
Artigo 55
O Diretor Geral preparará e submeterá ao Conselho o projeto de orçamento anual da Organização. O
Conselho apreciará o projeto e o submeterá à Assembléia de Saúde, acompanhado das recomendações que lhe
parecerem convenientes.
Artigo 56
Sob reserva de qualquer acôrdo entre a Organização e as Nações Unidas, a Assembléia de Saúde
examinará e aprovará o projeto orçamentário e repartirá as despesas, conforme a escala que fôr por ela fixada.
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Artigo 57
A Assembléia de Saúde, ou o Conselho, agindo em nome da Assembléia de Saúde, poderá receber as
doações e os legados feitos à Organização e os administrará, desde que as condições que acompanhem essas
doações e êsses legados pareçam aceitáveis à Assembléia de Saúde ou ao Conselho e desde que concordem
com os objetivos e finalidades da Organização.
Artigo 58
Será criado um fundo especial, de que o Conselho poderá dispor a seu critério, para atender a casos de
emergência e á circunstâncias imprevistas.
CAPÍTULO XIII
VOTO
Artigo 59
Cada Membro terá um voto na Assembléia de Saúde.
Artigo 60
a) As decisões da Assembléia de Saúde sôbre questões importantes serão tomadas por maioria de dois
têrços dos votos dos Estados Membros presentes. Nestas questões incluem-se: a adoção de convenções ou de
acôrdos; a aprovação de acôrdos ligando a Organização às Nações Unidas e a organizações e instituições
intergovernamentais, na conformidade dos Artigos 69, 70 e 72; as emendas à presente Constituição.
b) As decisões em outras questões, inclusive a determinação de categorias adicionais de questões a
serem decididas por uma maioria de dois têrços, serão tomadas pela simples maioria de votos dos Membros
presentes e votantes.
c) A votação, sôbre assuntos análogos, no Conselho e nas comissões da Organização será feita de acôrdo
com os parágrafos a e b, dêste Artigo.
CAPÍTULO XIV
RELATÓRIOS APRESENTADOS PELOS ESTADOS
Artigo 61
Cada Estado Membro apresentará anualmente à Organização um Relatório sôbre as medidas tomadas e o
trabalho realizado para o melhoramento da saúde de sua população.
Artigo 62
Cada Estado Membro apresentará anualmente um relatório sôbre as medidas tomadas em relação às
recomendações que lhe foram feitas pela Organização e em relação às Convenções, acôrdos e regulamentos.
Artigo 63
Cada Estado Membro comunicará imediatamente à Organização, as leis, regulamentos, relatórios oficiais e
estatísticas importantes relativos à saúde e que tenham sido publicados no seu território.
Artigo 64
Cada Membro fornecerá relatórios estatísticos e epidemiológicos, na forma determinada pela Assembléia
de Saúde.
Artigo 65
Cada Membro fornecerá, a pedido do Conselho e na medida do possível, tôdas as informações
suplementares relativas à Saúde.
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CAPÍTULO XV
CAPACIDADE JURÍDICA, PRIVILÊGIOS E IMUNIDADES
Artigo 66
A Organização gozará no território de cada Estado Membro da capacidade jurídica necessária para atingir
o seu objetivo e para o exercício de suas funções.
Artigo 67
a) A Organização gozará no território de cada Estado Membro dos privilégios e imunidades necessárias
para atingir o seu objetivo e para o exercício de suas funções.
b) Os representantes dos Estados Membros, as pessoas designadas para servir no Conselho e o pessoal
técnico e administrativo da Organização gozarão igualmente dos privilégios e imunidades que são necessários
para o independente exercício de suas funções no que se refere à Organização.
Artigo 68
A capacidade jurídica, os privilégios e imunidades acima referidos serão determinados em um acôrdo
especial que será elaborado pela Organização, juntamente com o Secretário Geral das Nações Unidas e
concluído entre os Estados Membros.
CAPÍTULO 63
Artigo 69
A Organização será ligada às Nações Unidas como uma das agências especializadas referidas no Artigo
57 da Carta das Nações Unidas. O acôrdo ou os acôrdos sôbre as relações da Organização com as Nações
Unidas serão submetidos à aprovação da Assembléia de Saúde por uma maioria de dois têrços dos votos.
Artigos 70
A Organização estabelecerá relações efetivas e cooperará estreitamente com tôdas as outras
organizações intergovernamentais, como fôr conveniente. O acôrdo oficial concluído com essas organizações
deve ser aprovado por maioria de dois têrços da Assembléia de Saúde.
Artigo 71
A Organização poderá adotar, com relação a assuntos de sua competência, as disposições convenientes
para concertar-se para cooperar com organizações internacionais não governamentais e, com a aprovação do
govêrno interessado, com organizações nacionais, governamentais ou, não governamentais.
Artigo 72
A Organização poderá, com a aprovação de dois têrços da Assembléia de Saúde, reivindicar de qualquer
organização ou instituição internacional cujas finalidades e atividades entrem no âmbito de competência da
Organização, as funções, os recursos e as obrigações que lhe possam ser conferidos por meio de acôrdos
internacionais ou por ajustes mùtualmente aceitos e efetuados pelas autoridades competentes das respectivas
organizações.
CAPÍTULO XVII
EMENDAS
Artigos 73
As propostas de emendas a esta constituição serão comunicadas pelo Diretor Geral aos Estados Membros
pelo menos seis meses antes de serem submetidos à Assembléia de Saúde. As Emendas entrarão em vigor para
todos os Estados Membros quando adotados pelos dois têrços dos Membros de acôrdo com suas respectivas
constituições.
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CAPÍTULO VXIII
INTERPRETAÇÃO
Artigos 74
Os textos Chinês, espanhol, francês, inglês e russo desta Constituição serão considerados igualmente
autênticos.
Artigo 75
Qualquer questão ou divergência referente à interpretação ou à aplicação desta Constituição e que não fique
resolvida por meio de negociações ou pela Assembléia de Saúde, será encaminhada à Côrte Internacional de Justiça,
na forma estabelecida no Estatuto da referida Côrte, a menos que as partes interessadas concordem noutro modo de
solução.
Artigo 76
Com autorização da Assembléia Geral das Nações Unidas ou com autorização resultante de qualquer acôrdo
entre a Organização e as Nações Unidas, a Organização poderá pedir à Côrte Internacional de Justiça seu parecer
consultivo sôbre qualquer questão jurídica que eventualmente surja dentro de competência da Organização.
Artigo 77
O Diretor Geral poderá representar a Organização perante a Côrte Internacional de Justiça em todos os
processos resultantes do pedido de parecer consultivo do referido tribunal. Compete ao Diretor Geral as medidas
necessárias para a apresentação do caso à Côrte, inclusive as que se referem ao debate dos diferentes pontos de vista
sôbre a questão.
CAPITULO XIX
ENTRADA EM VIGOR
Artigo 78
Sob reserva das disposições do Capitulo III, esta Constituição ficará aberta à assinatura ou à aceitação de todos
os Estados.
Artigo 79
a) Os Estados poderão tornar-se partes nesta Constituição por:
I – assinatura, sem reserva de aprovação;
II – assinatura, sujeita à aprovação seguida de aceitação, ou
III – aceitação.
b) A aceitação será efetuada pelo depósito do instrumento formal junto ao Secretário Geral das Nações Unidas.
Artigo 80
Esta Constituição entrará em vigor quando dela se tiverem tornado partes os vinte e seis Membros das Nações
Unidas, de acôrdo com as disposições do Artigo 79.
Artigo 81
De acôrdo com o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas, o Secretária Geral das Nações Unidas registrará esta
Constituição desde que assinada por um Estado, sem reserva de aprovação, ou de uma vez depositado o primeiro
instrumento de ratificação.
Artigo 81
O Secretário Geral das Nações Unidas informará os Estados partes nesta Constituição da data de sua entrada
em vigor. Informá-los-á, igualmente, das datas em que outros Estados se tiverem tornado partes.
Em fé do que os Representantes abaixo assinados, devidamente autorizados para tal, assinam a presente
Constituição.
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Efetuado na Cidade de New Yorque, a vinte e dois de julho de 1946, em um único exemplar nas
línguas chinesa, espanhola, francesa, inglesa e russa, cujos textos são todos igualmente autênticos. Os
textos originais serão depositados nos arquivos das Nações Unidas. O Secretário Geral das Nações Unidas
enviará cópias autênticas a cada um dos Govêrnos representados na Conferência.
Arabia Saudita:
Dr. Yahia Nasri:– Sob reserva de ratificação.
Dr. Medhat Cheihk-Al-Ardh.

,

Argentina:
Alberto Zwanck – Ad referendum.
Austrália:
A H. Tange – Sob reserva da aprovação e aceitação pelo Govêrno do Commonwealth da Antrália.
Dr. M. de Laet – Sujeito à artificação.
Bolívia:
Luis V. Sotelo – Ad-referendum.
Brasil:
Geraldo H. de Paula Souza – Ad-referendum.
Canadá:
Brooke Claxton – Sob reserva da aprovação (*).
Chile:
Júlio Bustos – Sob reserva da aprovação constitucional.
China:
Shen J. K
L Chin Yuan.
Szeming Sze.
Colômbia:
Carlos Uribe Aguirre – ad-referendum.
Costa Rica:
Jaime Benavides – Ad-referendum.
Cuba:
Dr. Pedro Nogueira.
Vítor Santamarina – Ad-referendum.
Dinamarca:
J. Oerskov – Ad-referendum.
Equador:
R. Nevarez Vásquez – Ad-referendum.
Egito:
Dr. A. T. Choucha – Sob reserva de ratificação.
Taha Elsaved Nasr.
M. S. Abaza.

__________________
(*) O instrumento formal da aceitação pelo Canadá datado de 21 de agôsto de 1946, foi depositado junto ao
Secretário Geral das Nações Unidas em 29 de agosto de 1946.
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Estado Unidos da América:
Toms Parran.
Marta M. Eliot – Sob reserva da aprovação.
Frank G. Boubreau.
Etiópia:
G. Tesemma – Sob reserva da ratificação.
França:
J. Parisot. – Ad-referendum.
Grécia:
Dr. Pholkion Kopanaris – Ad-referendum.
Guatemala:
G. Morán.
J. A. Muñoz- Ad-referendum.
Haiti:

Rulx Leon – Ad-referendum.

Honduras:
Juan Manuel Fialos – Ad-referundum.
India:

C K. Lakshmanan.
C. Mani – Sob reserva de retificação. – Estas assinaturas estão apostas de acôrdo com o
representante de Sua Majestade para o exercício das prerrogativas da Corôa em suas relações com os
Estados da Índia.
Irãn:

Chasseme Chani – So reserva de ratificação pelo Parlamento Irariano (Medjiss).

Iraque:
S. Al-Zahavi.
Dr. Ihsan Dogramaji – Ad-referendum.
Líbano:
Georges Hakin
Dr. A. Makhlof – Ad-referendum.
Libéria:
Josef Nagbe Togba.
John B. West – Ad-referendum.
Luxemburgo:
Dr. M. de Laet – Sob reserva da ratificação
México:
Mondragón – Ad-referendum.
Nicaragua:
S. Sevila-Scasa – Ad-referendum.
Noruega:
Hans Th Sandberg – Ad-referendum.
Nova Zelândia:
T. R. Ritchie – Ad-referendum.
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Piaíses Baixos:
C. van den Berg.
C. Banning.
W. A Timmerman – Ad – referendum.
Panamá:
J. J. Valarino – Ad-referendum.
Paraguai:
Angel Chinés – Ad-referendum.
Peru:

Carlos Enrique Paz Soldán – Ad-referendum.
A Toranzo.

Polônia:
Edward Grzegorzewski – Ad-referendum.
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte:
Meilville D. Mackenzie.
G.E.Yates.
Dr. L. F. Thomen – Ad-referendum.
República Dominicana:
Republica das Filipinas:
H. Lara.
Valfrido de Leon – Ad-referendum.
República Soviética Socialista da Bielorússia:
N. Evstafiev – Sob reserva de ratificação pelo Govêrno.
República Soviética e Socialista da Ucrânia:
L. I. Medved – Sob reserva de ratificação pelo Conselho Supremo da República Soviética Socialista
da Ucrânia.
Salvador:
Aristides Moll – Ad-refrendum.
Síria:

Dr. C. Trefi – Sob reserva de ratificação.

Checolslováquia:
Dr. Joséf Canciy – Ad-referendum.
Turquia:
Z. N. Barker – sob reserva de ratificação. Assino sob reserva de aprovação e confirmação de meu
Govêrno.
União das Repúblicas Soviéticas Socialistas:
F. G. Krotkov – sob reserva da ratificação pelo Presidium do Conselho Supremo da URSS.
União Sulafricana:
H. S. Gear – ad-referendum.
Uruguai:
José A. Mora.
R. Rivero.
Carlos M. Barberouse – ad referendum.
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Venezuela:
A. Arreaza Cuzmán – ad referendum.
Yugoslavia:
Dr. A. Stampar – sob reserva quanto à ratificação.
Afganistão:
Albânia:
T. Jakova – com reserva.
Áustria:
Dr. Marius Kalser – com reserva.
Bulgária:
Dr. D. P. Orahovatz – sujeito a ratificação.
Eire:

John D. MacComarck – sujeito a aceitação.

Filândia:
Oosmo Turpeinen – ad referendum.
Húngria:
Islândia:
Itália:
Giovanni Alberto Canaperia – sujeita à ratificação.
Portugal:
Francisco C. Cambournac – sujeito à ratificação.
Rumania:
Sião:
Bunliang Tamthai – sujeito a aprovação.
Suécia:
Suíça:
Dr. J. Eugster – sujeito à ratificação.
A. Sauter.
Transjordania:
Dr. D. P. Tutunji – sujeito à ratificação.
Yemen:
O texto que precede é cópia exata da Constituição da Organização Mundial de Saúde, assinada em
New Yorque, a 22 de julho de 1946, nas línguas chinesa, espanhola, francesa, inglêsa e russa, cujo original
foi depositado nos arquivos das Nações Unidas.
Pelo Secretário Geral:
Sob-Secretário Geral para os Assuntos Jurídicos.
Acôrdo concluído pelos governos representados na conferência Internacional de Saúde reunida em
New Yorque, de 19 de junho a 22 de julho de 1946.
Os Govêrnos representados na Conferência Internacional de Saúde, convocada a 19 de junho, em
New Yorque, pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas:
tendo decidido criar uma organização internacional denominada Organização Mundial de Saúde.
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tendo concordado, nesta data, em uma Constituição para a Organização Mundial de Saúde,
tendo resolvido criar, enquanto não entrar em vigor a Constituição e não estiver instalada a
Organização Mundial de Saúde, uma Comissão Interina,
Resolvem o que se segue:
1. Fica criada pelo presente instrumento uma Comissão interina Mundial de Saúde, composta dos
dezoitos Estados enunciados a seguir, os quais nomearão as pessoas que nela tomarão parte: Austrália,
Brasil, Canadá, China, Egito, Estados Unidos da América, França, índia, Libéria, México, Noruegua, Países
Baixos, Peru, Reino Unido, República Soviética, Socialista da Ucrânia, União das Repúblicas Socialistas e
Soviéticas, Venezuela e Iugoslávia. Cada um dêsses Estados deverá designar para a Comissão Interina,
uma pessoa tècnicamente qualificada em assuntos de saúde e que poderá fazer-se acompanhar de
suplentes e acessores:
2. As funções da Comissão interina serão:
a) convocar a primeira sessão da Assembléia Mundial de Saúde tão cedo quando possível, e nunca
além de seis meses após a data em que tiver entrado em vigor a Constituição da Organização;
b) preparar e submeter aos signatários dêste Acôrdo, pelo menos seis meses antes da primeira
sessão da Assembléia de Saúde, a agenda provisória para aquela sessão e dos documentos e
recomendações necessários que lhe forem referentes, especialmente:
(i) propostas relativas ao programa e ao orçamento da Organização para o primeiro ano;
(ii) estudos referentes ao lugar em que deverá ser instalada a sede da Organização;
(iii) estudos relativos à dterminação das diferentes áreas geográficas, tendo em vista a criação
eventual de organizações regionais, na forma prevista no Capítulo XI da Constituição, dando-se uma
atenção especial aos pontos de vista dos govêrnos interessados, e
iv) um plano financeiro e um regulamento para o pessoal, a serem submetidos à aprovação da
Assembléia de Saúde.
Ao serem executadas as disposições dêste parágrafo ter-se-ão devidamente em conta as decisões
da Conferência Internacional de Saúde.
c) entabolar negociações com as Nações Unidas a fim de preparar um ou mais acôrdos, na forma
prevista no artigo 57 da Carta das Nações Unidas e no artigo 69 da Constituição. Êste ou os acôrdos
deverão:
(i) estabelecer uma ativa colaboração entre as duas organizações, a fim de alcançarem o seu objetivo
comum;
(ii) facilitar, na conformidade do artigo 58 da Carta, a coordenação da política geral e das atividades
da Organização com as de outras instituições especializadas; e
(iii) simultâneamente, reconhecer a autonomia da Organização dentro do âmbito de sua competência,
na forma definida em sua Constituição.
d) tomar tôdas as medidas necessárias a fim de se proceder à transferência, das Nações Unidas para
a Comissão Interina, das funções, atividades e bens da Organização de Higiene da Liga das Nações
atribuídos até o presente momento às Nações Unidas;
e) tomar tôdas as medidas necessárias, de acôrdo com as disposições do Protocolo referente ao
"Officie International d'Hygiéne Publique", assinado a 22 de julho de 1946, para a transferência para a
Comissão Interina das obrigações e funções do "Officie" e tomar a iniciativa de tôdas as medidas
necessárias para facilitar a transferência do ativo e do passivo do mesmo "Office" para a Organização
Mundial de Saúde, ao expirar a vigência do Acôrdo de Roma de 1907;
f) tomar tôdas aas medidas necessárias a fim de que possam ser assumidas pela Comissão
Interina de obrigações e as funções conferidas à Administração da Assistência e Reabilitação das
Nações Unidas (UNRRA) pela Convenção Sanitária Internacional de 1944 que modificou a
Convenção Sanitária Internacional de 21 de junho de 1926, o protocolo prorrogando
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a Convenção Sanitária Internacional de 1944, a Convenção Sanitária Internacional para a Navegação Aérea
de 12 de abril de 1933 e o protocolo prrorogando a Convenção Sanitária Internacional para a Navegação
Aérea de 1944;
g) concluir os acordos necessários com a Organização Sanitária Pan-Americana e outras
organizações regionais intergovernamentais de saúde, com o fim de aplicar os dispositivos do Artigo 54 da
Constituição; êsses acôrdos serão submetidos à aprovação da Assembléia de Saúde;
h) estabelecer relações efetivas e entrar em negociações com o fim de concluir acôrdos com outras
organizações intergovernamentais, tal como está previsto no artigo 70 da Constituição;
i) estudar a questão das relações com organizações internacionais não governamentais e com
organizações nacionais de acôrdo com o Artigo 71 da Constituição, e efetuar ajustes provisórios, a fim de
que lhe seja permitido conferenciar e colaborar com as organizações que a Comissão Interna julgar
convenientes;
j) emprender os primeiros preparativos em vista da revisão, unificação e refôrço das convenções
sanitárias internacionais existentes;
K) rever o mecanismo existente e empreender os trabalhos preparatórios que forem necessários
para:
i) a próxima revisão decenal da "Nomenclatura Internacional das Causas de Óbito'' (inclusive as listas
adotadas pelo Acôrdo Internacional de I934, referente às estatísticas das causas de Óbito), e
ii) para o estabelecimento de listas internacionais das causas de enfemidade.
l) estabelecer ligação efetiva com o Conselho Econômico e Social e com aquêles de suas comissões
que as circunstâncias aconselharem, particularmente com a Comissão de Entorpecentes; e
m) examinar todos os problemas urgentes de saúde que qualquer Govêrno lhe haja indicado, dar
conselhos técnicos a respeito, chamar a atenção dos Govêrnos e das Organizações susceptíveis de dar seu
apôio em necessidades urgentes no que se refere à saúde e tomar tôdas as medidas convenientes, a fim de
coordenar a assistência que êsses Govêrnos e essas Organizações possam dar.
3. A Comissão Interina poderá criar tôdas as comissões que julgar convenientes.
4. A Comissão Interina elegerá seu Presidente e outros funcionários, adotará o seu regimento próprio
e consultará, se necessário, tôdas as pessoas que julgar habilitadas a facilitar o seu trabalho.
5. A Comissão Interina nomeará um Secretário Executivo o qual:
a) será seu chefe técnico e administrativo;
b) ex-officio, secretário da Comissão Interina e de tôdas as Comissões que forem por ela
estabelecidas;
c) terá acesso diretamente às administrações nacionais de saúde na forma que fôr julgada
conveniente pelo Govêrno interessado;
d) exercerá as funções e cumprirá os encargos que a Comissão Interina determinar.
6. O Secretário Executivo, subordinado à autoridade geral da Comissão Interina, nomeará o pessoal
técnico e administrativo que fôr necessário. Ao fazer essas nomeações, terá em devida consideração os
princípios contidos no Artigo 35 da Constituição e terá em conta, ainda a conveniência de nomear os
funcionários disponíveis da Organização de Higiene da Sociedade das Nações, do "Ofice International
d'Hygiène Publique" e da Divisão de Saúde da Administração da Assistência e Reabilitação das Nações
Unidas. O Secretário Executivo poderá nomear os funcionários e especialistas, postos pelos Govêrnos à
sua disposição e, enquanto não fôr recrutado e organizado o seu pessoal, utilizar-se-á de tôda a assistência
técnica e administrativa que o Secretário Geral das Nações Unidas lhe puder oferecer.
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7. A primeira sessão da Comissão Interina se reunirá em New Yorque imediatamente após a sua
crição e se reunirá, em seguida, tôdas as vêzes que fôr necessário e pelo menos uma vez todos os quatro
meses. Em cada sessão, a Comissão Interna fixará o local da próxima sessão.
8. As despesas da Comissão Interina serão cobertas pelas verbas fornecidas pelas Nações Unidas e,
para êsse fim, a Comissão Interina fará os arranjos necessários com as autoridades competentes da
Nações Unidas. No caso de insuficiência dessas verbas, a Comissão Interina poderá aceitar adiantamentos
dos Governos. Êsses adiantamentos serão deduzidos das contribuições pagas pelos Govêrnos à
Organização.
9. O Secretário Executivo preparará e a Comissão Interina examinará o orçamento estimativo:
a)para o período compreendido entre a criação da Comissão Interina e do dia 31 de dezembro de
1946, e
b) para os períodos subseqüentes que forem necessários.
10. A Comissão Interina extinguir-se-á em virtude de uma resolução da Assembléia de Saúde em sua
primeira sessão: nessa ocasião, os bens e os necessários, transferidos para a Organização.
12. Este Acôrdo entrará em vigor nesta data, para todos os seus signatários.
Em fé do que os representantes abaixo assinados, tendo sido devidamente autorizados para tal,
assinam o presente Acôrdo nas línguas chinesa, espanhola, francesa, inglesa e russa, cujos textos são
todos igualmente autênticos.
Assinado na Cidade de New York, a 22 de julho de 1946.
Arabia Saudita:
Dr. Yahia Nasri.
Dr. Medhat Cheikh-Al-Ardih.
Argentina:
Alberto Zwanck.
A. H. Hange – Antrália: sob reserva de aprovação e aceitação pelo Govêrno do Commonwealth da
Austrália.
Beigica:
Dr. M. Laet – sob reserva da ratificação.
Bolívia:
Luís V. Sotelo.
Brasil:

Geraldo H. de Pulo Souza.

Canadá:
Brooke Claxton.
Broock Chisholm.
Chile:

Júlio Bustos.

China:
Shen J. K.
L. Chin Yunan.
Szeming Sze.

Colômbia:
Carlos Uribe Aguirre.
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Costa Rica:
Jaime Benavides.
Cuba:

Dr. Pedro Nogueira.
Victor Santamarina – ad-referendum.

Dinamarca:
J. Oerskov – ad-referendum.
Egito:

Dr. A. T. Choucha.

Equador:
R. Nevarez Vasquez.
Estados Unidos da América:
Thomas Parran.
Martha M. Eliot.
Frank G. Boudreau.
Etiópia:
França:
Grécia:

G. Tesema.
J. Parisot.
Dr. Phokion Kopanaris

Guatemala:
G. Morám.
J. A. Monoz – ad-referendum.
Haiti:

Rulx Leon.

Honduras:
Juan Manuel Fiallos.
Índia:

Iraque:
Libano:

C. K. Lakshmanan – Estas assinaturas foram apostas de acôrdo com o representante de Sua Magestade para o exercício das prerrogativas da Coroa em suas relações com os Estados da Índia.
C. Mani –Estas assinaturas foram apostas de acôrdo com o Representante de Sua Magestade para o exercício das prerrogativas da Coroa em suas relações com os Estados da Índia.
Ghasseme Ghani.
H. Hafezi.
S. Al-Zahawi.
Georges Hakim.
Dr. A. Makhlouf.
Josseph Nabge Togba.
John B. West.
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Luxemburgo:
Dr. M. de Laet – Sob reserva da ratificação.
México:

Mondrogór.

Nicarágua:
A Sevilla-Sacasa – ad-referendum.
Noruegua:
Hans Th. Sandberg – ad-referendum.
Nova Zelândia:
T. R. Ritchei – ad-referendum.
Países Baixos:
C. van den Berg.
C. Baning.
W. T. Timmerman – ad-referendum.
Paramá:
Paraguai:
Peru:

Polônia:

J. J. Vallarino – ad-referendum.
Angel R. Ginés.
Carlos Enrique Paz Soldán.
A. Toranzo.
Eward Crzegorzewski.

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte:
Meiville D. Mackenzie..
República Dominicana:
Dr. L. F. Thomen.
República Dominicana:
Dr. L. P. Thomen.
República das Filipinas:
H. Lara.
Waldrido de Leor.
República Soviética e Socialista da Biélorússia:
N. Evstafiev.
República Soviética e Socialista da Ucrânia:
L. I. Medved.
Salvador:
Síria:

Aristides Moll – ad-referendum.
Dr. C. Trefl.

Tchecoslováquia:
Dr. Josef Cancik – ad-referendum.
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Turquía:
Z. N. Barker.
União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas:
F. G. Krotkov.
União Sulafricana:
H. S. Gear – ad-referendum.
José A. Moura.
R. Rivero.
Carlos M. Barberousse.
Venezuela:
A. Arreaza Guzmán.
Iuguslávia:
Dr. A. Stampar.
Afganistan:
Anbânia:
T. Jakova.
Austria:
Dr. Marius Kaiser.
Bulgária:
Dr. D. P. Orohovatz.
Eire:

John D. Mac-Comarck.

Filândia:
Osmo Turpeineu.
Hungria:
Islândia:
Itália:
Giovanni Albert – Canaperia.
Portugal:
Francisco C. Camburnac.
Rumânia:
Sião:
Bunliag Tanthaí.
Suécia:
Suiça:
Dr. J. Eugster.
A. Sauter.
Transfordânia:
Dr. D. P. Tucunji.
O texto precedente é uma cópia exata do Acôrdo concluído entre os Govêrnos representados na
Conferência Internacional de Saúde, assinado em Nova Iorque, a 22 de julho de 1946, nos idiomas chines,
espanhol francês, inglês e russo e cujo original foi depositado nos arquivos das Nações Unidas.
Pelo Secretário Geral:
Sub-Secretário Geral para os Negócios Jurídicos.
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Protocolo relativo ao "Ofice International d'Hygiene Publiques".
Artigo 1
Os Governos signatários dêste Protocolo concordam, no que lhes diz respeito, em que os encargos e
as funções do Ofice International d'Hygienz Publique, tal como definido no Acôrdo assinado em Roma a 9
de dezembro de 1907, sejam assumidos pela Organização Mundial de Saúde ou pela Comissão Interina e,
respeitadas as obrigações internacionais existentes, tomarão para êsse fim tôdas as medidas necessárias.
Artigo 2
Os Estados Partes nêste Protocolo concordam, ainda, na que lhes diz respeito, em que a partir da
data da entrada em vigor dêste Protocolo, os encargos e as funções conferidas ao Office por acôrdos
internacionais relatados ao Anexo 1, serão assumidos pela Organização ou por sua Comissão Interina.
Artigo 3
O Acôrdo de 1907 espirará e o Office será dissolvido quando tôdas as Partes no Acôrdo convierem
em lhes pôr têrmo. Fica entendido que todo Govêrno participante no Acôrdo de 1907, concorda, ao assinar
êste Protocolo, com a expiração do Acôrdo de 1907.
Artigo 4
As Partes nêste Protocolo convém ainda que, se tôdas as Partes no Acôrdo de 1907 não tiverem
concordado em sua expiração até 15 de novembro de 1949, deverão denunciá-lo, então, de acôrdo com o
artigo 8 do mesmo Acôrdo de 1907.
Artigo 5
Todo Govêrno participante no Acôrdo de 1907 e não signatário dêste Protocolo, poderá aceitá-lo a
qualquer momento, enviando um instrumento de aceitação ao Secretário Geral das Nações Unidas, o qual
comunicará esta adesão a todos os Govêrnos signatárias ou que tenham aceito êste Protocolo.
Artigo 6
Os Govêrnos poderão tornar-se partes nêste Protocolo por meio de:
a) assinatura, sem reserva de aprovação;
b) assinatura, sob reserva de aprovação, seguida de aceitação;
c) aceitação pura e simples.
Aceitação será efetuada por meio de depósito de um instrumento
formal junto ao Secretário Geral das Nações Unidas
Artigo 7
Êste Protocolo, entrará em vigor desde que nêle se tenham tornado Partes os vinte govêrnos
participantes do Acôrdo de 1907.
Em fé do que, os representantes, devidamente autorizados por seus respectivos Govêrno, assinam o
presente Protocolo, escrito nas línguas francesa, inglesa, ambos textos igualmente autênticos, em um único
original que será depositado junto ao Secretário Geral das Nações Unidas. Cópias autênticas serão
enviadas pelo Secretário Geral das Nações Unidas a cada um dos Govêrnos signatários ou que tiverem
aceito e a todo Govêrno que na data da assinatura dêste Protocolo fôr incluído no Acôrdo de 1097. O
Secretário Geral notificará, o mais cedo possível, cada um das Govêrnos que aceitaram êste Protocolo, na
data de sua entrada em vigor.
Feito na cidade de New York, a vinte e dois de julho de 1946.
Arabia Saudita:
Dr. Yhia Nasri.
Dr. Medhat Cheikh-Al-Ardh.
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Argentina:
Alberto Zwanck – ad-referendum.
Austrália:
A. H. Tange – Sob reserva da aprovação e da aceitação pelo Govêrno do Commonwealth da
Anstrália.
Bélgica:
Dr. M. de Laet – Sob reserva de ratificação.
Bolívia:
Luís V. Sotelo.
Brasil:

Geraldo M. de Paulo Souza – ad-referendum.

Canadá:
Brooke CIaxton.
Broock Chisolm – Sob reserva da aprovação.
Chile:

Júlio Bustos – ad referendum.

China:
Shen J. K.
L. Chin Yuan.
Szeming Sze.
Colômbia:
Carlos Uribe Aguirre.
Costa Rica:
Jaime Benavides.
Cuba:

Dr. Pedro Nogueira.
Victor Santamaria – ad referendum.

Dinamarca:
J. Oerskov – ad referendum.
Equador:
R. Nevarez Vásques – ad referendum.
Egito:

Dr. A. T. Choucha – Sob reserva de ratificação.
Taha Elsayed Nars bey.
M. S. Abaza.

Estados Unidos da América:
Thomas Parron – Sob reserva de aprovação. Martha M. Eliot.
Etiópia:
G. Tesemma – Sob reserva de ratificação.
França:
J. Parisot – ad referendum.
__________________

(*) O instrumento formal de aceitação pelo Canadá datado de 21 de agôsto de 1946 foi depositado junto ao Secretário
Geral das Nações Unidas a 29 de agôsto de 1946.
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Grécia:
Dr. Phokion Kopanaris – ad referendum.
Guatemala:
G. Moran.
J. A. Muños – ad referendum.
Haiti:

Rulx Leon – ad referendum.

Honduras:
Juan Manuel Fiallos – ad referendum.
Índia:

C. K. Lakshmanan – Sujeito à ratificação. Estas assinaturas estão apostas de acôrdo com o
representante de Sua Majestade para o exercício das prerrogativas da Coroa em suas relações com os
Estados Indianos.
C. Mani.
Iran: ..................
Chasseme Chani – Sujeito à ratificação pelo Parlamento Irariano (Madjliss).
Iraque:
S. Al-Zahavi.
Dr. Ihsan Dogramaji – ad referendum.
Líbano:
Georges Hakim.
Dr. A. Makhlouf – ad referendum.
Libéria:
Josef Nagbe Togba.
John B. West – ad referendum.
Luxemburgo:
Dr. M. de Laet – Sujeito à ratificação.
México:
Mondragon – ad referendum.
Nova Zelândia:
T. R. Ritchei – da referendum.
Nicarágua:
A. Servilla-Sacasa – ad referendum.
Noruegua:
Hans Th. Sandberg – ad referendum.
Países baixos:
C. van den Berg – ad referendum.
W. A. Timmerman.
Paraná:
J. J. Vallarino – ad referendum.
Paraguaí:
Angel R. Ginés – ad referendum.
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Peru:

Carlos Enrique – ad referendum.
Paz Soldan.
A. Toranzo.

Polônia:
Edward Grzegorzewski.
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlândia do Norte:
Melville D. Mackenzie.
G. E. Yates.
República Dominicana:
Dr. L. F. Thomen – ad referendum.
República das Filipinas:
Walfrido de Leon.
H. Lara.
República Soviética e Socialista da Ucrânia:
L. I. Medved.
I. I. Kaltchenko.
Salvador:
Aristides Moll – ad referendum.
Síria:

Dr. C. Trefi – sujeito à ratificação.

TchecosIováquia:
Dr. Josef Cancik – ad referendum.
Turquia:
Z. N. Barker.
União das Repúblicas Soviéticas e Socialistas:
F. G. Krotkov.
União Suafricana:
H. S. Gear – ad referendum.
Uruguai:
José A. Mora – ad referendum.
R. Riveró.
Carlos M. Barbercusse.
Venezuela:
A. Arreaza Guzmán – ad referendum.
Yugoslavia:
Dr. A. Stampar – com reserva quanto à ratificação.
Afganistão:
Albânia:
T. Jakova.
Austria:
Dr. Marius Kasser.
Bulgaria:
Dr. P. P. Orahovarz.
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Eire:

John D. Mac. Comarck – sob reserva de aceitação.

Finlândia:
Osmo Turpeinen.
Hungria:
Islândia:
Itália:
Giovanni Alberto Canaperia – sob reserva de ratificação.
Portugal:
Francisco C. Cambournac – sob reserva de ratificação.
Rumânia:
Sião:
Bnuliang Tamthsé.
Suécia:
Suíça:
Dr. J. Eugster – sob reserva de ratificação.
A. Sauter – sob reserva de ratificação.
Transjordânia:
D. D. P. Tujunjl.
Yemen:
ANEXO I
1. Convenção Sanitária Internacional de 21 de junho de 1926.
2. Convenção modificando a Convenção Sanitária Internacional de 21 de junho de 1926, assinada em
31 de outubro de 1938.
3. Convenção Sanitária Internacional, 1944, modificando a Convenção Sanitária Internacional de 21
de junho de 1926.
4. Protocolo Prorrogando a Convenção Sanitária Internacional de 1944 (aberto para assinatura a 23
de abril de 1946; em vigor a 30 de abril de 1946).
5. Convenção Sanitária Internacional para a Navegação Aérea, de 12 de abril de 1933.
6. Convenção Sanitária Internacional para a Navegação Aérea, 1944, modificando a Convenção
Sanitária Internacional para a Navegação Aérea, de 12 de abril de 1933.
7. Protocolo prorrogando a Convenção Sanitária Internacional para a Navegação Aérea, 1944 (aberto
para assinatura a 23 de abril de 1946; em vigor a 30 de abril de 1946).
8. Acôrdo Internacional sôbre as facilidades concedidas aos tripulantes da marinha mercante para o
tratamento das doenças venéreas Bruxelas, 1 de dezembro de 1924.
9. Convenção sôbre o tráfico do ópio e outras drogas, de 19 de fevereiro de 1925.
10. Convenção para a Limitação da manufatura e para a regulamentação da distribuição de
entorpecentes, Genebra, 13 de julho de 1931.
11. Convenção relativa ao sôro antiditérico. Paris, 1 de agôsto de 1930.
12. Convenção Internacional para a mútua proteção contra a febre dengue, Atenas, 25 de julho de
1934.
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13. Acôrdo Internacional relativo à despesa dos atestados de saúde, Paris, 22 de dezembro de 1934.
14. Acôrdo Internacional relativo à supressão dos vistos consulares nos atestados de saúde, Paris, a
22 de dezembro de 1934.
15. Acôrdo Internacional relativo ao transporte de corpos, Berlim, 10 de fevereiro de 1937.
O texto que precede é uma cópia autêntica do Protocolo relativo ao "Oficce Internacional d'Hygiéne
Publique", assinado em New York, a 22 de julho de 1946, nas línguas chinesa, espanhola, francesa, inglesa
e russa, cujo original foi depositado nos arquivos das Nações Unidas.
Pelo Secretário Geral.
Sub-Secretário Geral dos Assuntos Jurídicos.
O Congresso Nacional decreta, nos têrmos do artigo 66, item I, da Constituição Federal, e eu, Nereu
Ramos, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 5, de 1948
Artigo único – São aprovados os textos do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, para a
manutenção da Paz e da Segurança do Continente, assinado no Rio de Janeiro, a 2 de setembro de 1947.,
pelo Brasil e demais Repúblicas Americanas.
Senado Federal, em 14 de fevereiro de 1948.
NEREU RAMOS
O Congresso Nacional decreta, nos têrmos do artigo 66, item I, da Constituição Federal, e eu, Nereu
Ramos, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 6, de 1948
Art. 1º – São aprovados Atos concluídos na Conferência Internacional de Saúde reunida em Nova
Yorque de acôrdo com a convocação de 19 de julho de 1946, feita pelo Conselho Econômico e Social das
Nações Unidas.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 14 de fevereiro de 1948.
NEREU RAMOS

39ª Sessão, em 16 de fevereiro de 1948
PRESIDÊNCIA DOS SRS. JOÃO VILLASBÔAS, 2º SECRETÁRIO E DARIO CARDOSO, 3º SECRETÁRIO
À 14 horas compareceram os Senhores
Senadores.
Alvaro Maia.
Waldemar Pedrosa.
Severiano Nunes.
Clodomir Cardoso.
Mathias Olympio.
Victorino Freirê.
Joaquim Pires.
Fernandes Tavora.
Adalberto Ribeiro.
Vergniaud Wanderley.
José Américo.
Cícero de Vasconcelos.
Góes Monteiro.
Maynard Gomes.
Pinto Aleixo.
Attilio Vívacqua.
Henrique de Novaes.
Santos Neves.
Hamilton Nogueira.
Andrade Ramos.
Sá Tinoco.
Levindo Coelho.
Dario Cardoso.
Alfredo Nasser.
João Villasbôas.
Ivo d'Aquino.
Francisco Gallotti.
Lucio Corrêa.
Ernesto Dornelles.
Azevedo Ribeiro.
Camilo Mercio (31).
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se presente 31
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. 3º Secretário (servindo de 1º), lê o
seguinte.

EXPEDIENTE
Ofícios:
– Do Sr. Ministro da Fazenda (7),
agradecendo a comunicação de haverem sido
remetidas à sanção as proposições nsº 226, 229,
306, 322 e 323, de 1947; e 4 e 6, de 1948. –
Inteirado.
Telegrama:
– Do Sr. 1º Secretário da Câmara Municipal
de
Petrópolis,
comunicando
haver
a
mesma
corporação
aprovado
moção
de
protesto contra a apresentação do Projeto
que manda congelar até 1951, os salários dos
trabalhadores. – Inteirado.
São lidos e vão a imprimir os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 197, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis.
Relator: Cícero de Vasconcelos.
Redação final da proposição nº 300, de 1947.
A Comissão submete ao Senado a redação
final do projeto nº 300, de 1947, da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 16
de fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Cícero de Vasconcelos, relator. –
Ribeiro Gonçalves. – Waldemar Pedrisa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a
abrir, ao Ministério da Educação e Saúde, o
crédito especial de Cr$ 250.000,00 (duzentos e
cinqüenta mil cruzeiros), a fim de ser concedido, à
União Nacional dos Estudantes, o auxílio de igual
importância, para o custeio das despesas feitas
com o X Congresso Nacional de Estudantes,

– 537 –
reunido no Distrito Federal em 1947.
art. 6º do decreto, artigo pelo qual êste entraria em
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua vigor na data da sua publicação.
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ora, se o decreto, a que pertence a disposição
que concede o prazo, entrou em vigor a 11 de junho
PARECER
de 1944, o prazo está há muito, vencido.
Dir-se-á ante a redação do projeto que êle
Nº 198, de 1948
apenas visa revalidar recurso interpôsto, mas não
recebido, dentro dos 90 dias imediatamente
posteriores à data da publicação do decreto.
Da Comissão de Redação de Leis.
Fácil teria sido evitar a obscuridade ou
Relator: Sr. Waldemar Pedrosa
Redação final da proposição nº 92, de 1947.
ambigüidade do projeto, por uma disposição redigida
A letra do projeto nº 389-A, de 1947, da nêste ou em têrmos semelhantes:
Câmara dos Deputados, é sobremodo obscura.
Art. 1º E' a Câmara de Reajustamento
Os têrmos dêle são êstes:
Econômico autorizada a rever o julgamento dos
Art. 1º Os artigos 5º e 6º, do Decreto-lei nº pedidos de reajustamento compulsório que lhe hajam
6.674, de 11 de julho de 1944, passam a vigorar com sido feitos, mas de que não tenha conhecimento
a seguinte redação:
porque apresentados fora do prazo estabelecido no
"Art. 5º E' a Câmara de Reajustamento art. 41, do seu Regimento, assegurado aos
Econômico autorizada a rever os julgamentos de feitos interessados o direito de recorrer à mesma Câmara
indeferidos liminarmente por terem sido os ajustes no prazo de 90 dias, contados da data em que esta
compulsórios requeridos fóra do prazo previsto pelo § 1º lei entrar em vigor.
do art. 41 do seu Regimento, assegurado a êsses
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da
interessados o direito de recorrer à Câmara, no prazo de sua publicação, revogada sas disposições em
noventa (90) dias, a partir da vigência da presente lei.
contrário.
"Art. 6º O presente Decreto-Iei entrará em
A Comissão, porém, receia que a modificação
vigor na data de sua publicação, revogadas as do projeto por essa forma, numa emenda de
disposições em contrário".
redação, já na fase final do processo de elaboração
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua da lei venha a constituir um excesso no exercício das
publicação, revogadas as disposições em contrário. suas funções.
Apesar dos têrmos do art. 1º, o projeto não
E, tendo isto em vista restitui a projeto com os
tem, pròpriamente, por fim dar nova redação aos têrmos em que foi aprovado.
artigos 5º e 6º do Decreto-lei número 6.674, mas sim
Sala da Comissão de Redação de Leis, em 16
acrescentar a êste disposição nova, que devendo vir de fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso,
depois do art. 4º, deslocou do seu lugar, o art. 5º, Presidente. – Waldemar Pedrosa, relator. – Ribeiro
que passa a ser o art. 6º, fundido com o que, no Gonçalves. – Cícero de Vasconcelos.
decreto, vem com êste número.
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do
Pela nova disposição, é a Câmara de expediente.
Reajustamento Econômico autorizada a rever certos
O SR. HAMILTON NOGUEIRA. (pela ordem):
pedidos que lhe foram feitos fóra do prazo regimental, e – Sr. Presidente, lida no expediente a redação final
dos quais, por isso mesmo, não conheceu.
da Proposição nº 300, de 1947, peço a V. Exª
Se nenhum novo prazo fôsse estabelecido consulte o Senado sôbre se concede dispensa de
para isso, a disposição passaria como está,isto é, impressão para que seja a mesma discutida e votada
como disposição enquadrada no Decreto nº 6.674.
ainda na sessão de hoje.
Mas êle estabelece o prazo de 90
O SR. PRESIDENTE: – O senhor Senador
dias para o requerimento dos interessados, Hamilton Nogueira requer dispensa de impressão
e,
logo
em
seguida,
vem
o
novo para que a redação final da Proposição nº 300.
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de 1947, seja discutida e votada na sessão de hoje.
Trata-se do Parecer nº 197, lido no expediente.
Já há número para votação.
Os Senhores que aprovam o requerimento,
queiram ficar sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Em discussão o Parecer. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, dou-a por
encerrada.
Os Srs. Senadores que aprovam o Parecer nº
197, de 1948, queiram, conservar-se sentados.
(Pausa).
Aprovado.
O SR. IVO D'AQUINO (pela ordem): – Sr.
Presidente, na redação final do Projeto que reforma
o Regimento Interno do Senado Federal, publicada
no Diário do Congresso Nacional de sábado, 14 do
corrente, há alguns enganos de imprensa, para os
quais peço a atenção da ilustrada Comissão a que
esteve afeta a matéria, a fim de, oportunamente,
serem os mesmos corrigidos.
São os seguintes:
No art. 9º, § 2º, deve ser "intervier" em lugar
de "intervir".
No art. 10, letra d, – onde se lê "art. 9º, letra a
e 9º letra e". deve ser "art. 8º, letra q e 9º, letra e.
No art. 10. letra g – em lugar da palavra
"guardados" deve ser "guardadas".
No art. 13 falta a designação numérica do
artigo.
No art. 21, – em lugar de "letras e, g, i e j",
deve ser "letras e, j, g, h; t e j".
No art. 39, § 2º – em lugar de "art. 25 dêste
Regimento". deve ser "art. 125 dêste Regimento".
No art. 53 há um lapso. Depois da expressão
"sobrestando-se" falta o objeto direto. A frase está
sem sentido.
No art. 28, letra f – em lugar de "adiantamento"
deve ser "adiamento".
No art. 143, § 1º, está escrito "apoiadas por
cinco Senadores". A redação deve ser a seguinte:
"desde que apoiadas por cinco ou mais Senadores".
"que dispuserem", e não "dispondo".
No art. 146, onde está escrito "envolvem",
deve ser "envolvam".
No art. 150 deve ser "terminado" em lugar de
"terminando".
No art. 154. onde se lê: "nas letras a, b, d e e
do art. 113", deve ser lido: "nas letras a, b, d e e do
parágrafo único do art. 113".

Finalmente, no art. 207. onde está "parágrafo
único", deve ser "§ 1º".
São estas Sr. Presidente, as correções que
entendo devem ser feitas na redação final do Projeto
que reforma o Regimento Interno do Senado Federal
e para as quais solicito a atenção da douta Comissão
que a elaborou.
O
SR.
PRESIDENTE:
–
A
Mesa
providenciará no sentido de ser atendido o pedido
de V. Ex.ª.
O SR. VERGNIAUD WANDERLEY (pela
ordem): – Sr. Presidente requeiro a V. Ex.ª consulte
o Senado sôbre se concede dispensa de publicação
da redação final do Projeto nº 92, de 1947, a fim de
que a mesma seja imediatamente discutida e votada.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento formulado pelo Sr.
Senador
Vergniaud
Wanderley
em
que pede dispensa de publicação do Parecer
nº 198, dando redação final ao Projeto nº 92, de
1947, a fim de que a mesma seja imediatamente
discutida e votada.
Os Sr. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados (Pausa).
Aprovado.
Em discussão o Parecer nº 198 cuja leitura foi
feita no expediente (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra. declaro-a
encerrada.
Os Senhores que aprovam o Parecer nº 198.
de 1948 queiram ficar como se acham. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. BERNARDES FILHO (pela ordem):
– Sr. Presidente recem chegado de Petrópolis
acabo de tomar conhecimento de uma carta
datada de 13 do corrente, a mim dirigida pela
Carteira de Crédito Agrícola e Indústrial do Banco
do Brasil acêrca do discurso que aqui
pronunciei dias atrás, e também da carta por mim
lida sôbre a situação dos pecuaristas em geral,
em face do Banco.
Só agora vim a ter conhecimento dos têrmos
dêste documento. E sendo a de hoje a última
sessão
da
convocação
extraordinária
desta
legislatura,
dispenso-me
de
tecer comentários sôbre a carta, mesmo
porque
não
dispuz
de
tempo
material
para
examiná-la
com
a
atenção
que
merece.
Entretanto,
por
cortezia
para
com o Banco e o Diretor de sua Carteira
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Agrícola e Industrial, o ilustre Senhor Doutor
Gudesteu Pires meu prezado amigo, sinto-me no
dever de a ler ao Senado porque, afinal ainda que
não possa dizer se estou ou não de acordo com
seus termos, trata-se de contestação à carta e às
palavras por mim lidas, e pronunciadas dias
passados.
"Meu caro Senador e amigo Doutor Arthur
Bernardes Filho."
Tomando conhecimento do discurso proferido
pelo caro amigo na sessão de 6 de fevereiro
corrente, no Senado Federal, acho lheu o Banco do
Brasil com a melhor simpatia, o apelo que lhe foi dali
dirigido.
A primeira acusação que nos é feita na carta
lida pelo ilustre Senador é a de que só concedemos
60% do valor das garantias nada ficando para os
serviços de custeio da fazenda e outras despesas.
Ora, quanto a essa margem de garantia
exigida universalmente está contida num preceito
estatutário do Banco, em vigor há muitos anos: não
se trata de nenhuma novidade.
"Nenhum empréstimo poderá exceder à
Importância correspondente a sessenta por cento do
valor das garantias" (art. 11 dos Estatutos).
Consiste em cautela comezinha que o mais
elementar bom senso justifica e reclama.
Nas condições em que opera a Carteira de
Crédito Agrícola e Industrial, é possível a simples
arrendatário
–
radicado
na,
atividade
e
profissionalmente idôneo – que possua um rebanho
avaliado em Cr$ 40.000,00 levantar um empréstimo
de Cr$ 60.000,00 para a compra de gado de criar,
resgatável no prazo de 5 anos, mediante
amortizações anuais de Cr$ 6.000,00, Cr$
12.000,00, Cr$ 12.000,00, Cr$ 12.000,00 e Cr$
18.000,00, respectivamente, mais os juros de cada
ano. E as garantias, como é de ver, teriam de ser
integradas pelo rebanho inicial (Cr$ 40.000,00) e
pelo gado adquirido (Cr$ 60.000,00), que perfariam a
soma de Cr$ 100.000,00 necessária para permitir o
levanta-mento de Cr$ 60.000,00, isto é, de 60% do
valor das garantias constituídas.

A alegação de que o Banco, por seus
avaliadores, atribui preços vis aos bens do penhor, é
inteiramente destituída de qualquer fundamento, pois
que se tomam por base os preços vigentes no
mercado da região e estes, naturalmente, sofrem a
influência de fatores vários (distância ou proximidade
dos grandes centros de consumo ou exportação,
facilidades de transporte, etc.), todos independentes
e estranhos ao controle da Carteira.
A segunda alegação é a de que o "valor do
imóvel ficou, também, vinculado ao penhor,
aumentando, assim, as garantias" do Banco para
mais de 300%.
A asserção aqui é injusta e o erro patente.
Mas o argumento se destros por si mesmo.
O que a Carteira Agrícola exige é coisa muito
simples, a saber, que o mutuário proceda com
elementar honestidade, não onerando nem
vendendo o imóvel, onde o gado tem o pasto, sem
prévio consentimento do Banco, por escrito, pois,
de outro modo, não poderia assegurar localização
adequada e suficiente para os bens da garantia.
Trata-se de cláusula contratual, que o mutuário
aceita livremente e que contém, apenas, uma
obrigação pessoal, não vinculando o imóvel.
Se o mutuário quiser dar o dito por não dito,
é livre de fazê-lo, ficando, apenas, ao Banco o direito
de dar contrato por vencido e reclamar o pagamento
de seu crédito, o que é de legitimidade irrecusável,
pois não pode deixar a garantia no ar!
Carece igualmente de qualquer consistência a
afirmação relativa às crias do rebanho apenhado
que, não por abusiva intransigência do Banco, mas
por
força
de
expressa
prescrição
legal,
consubstanciada no art. 12, § 2.° da lei do penhor
rural, fazem parte integrante do penhor (Lei n.° 942,
de 1937).
De resto, não se compreende que outra fosse
a situação das crias, pois é com o produto delas que
terá de ser atendido o serviço de juros e
amortizações. Facultada a livre disposição desses
bens, sem nenhum controle por parte do
Banco, o resultado seria a aplicação do seu produto

– 540 –
em despesas adiáveis ou supérfluas, obrigando o
mutuário a alienar o gado adulto ou parte dele, à
medida que tivesse de ocorrer ao pagamento das
prestações de contrato, perdendo e empréstimo a
sua principal característica."
Além do meu apelo, não se contém nenhum
pedido para que possa o pecuarista dispor
totalmente das crias.
O que solicitei, nessa ocasião, foi que lhe
fosse dado dispor de uma parte, para, com ela,
manter o sustento, não só da fazenda, como até
mesmo de sua família. (Lendo)
"Desejo lembrar ao eminente amigo uma
particularidade que o missivista omitiu e que modifica
inteiramente a questão. Quero referir-me ao fato de
que, uma vez pagos a amortização e os juros de cada
período anual, estando em ordem as garantias, a
Carteira libara incondicionalmente as crias existentes e
o devedor pode dar-lhes o destino que lhe convier. Ora,
se os preços são considerados ínfimas – cama se
alegou – o empréstimo é menor, as prestações mais
módicas e o número de roles mais elevado. E, a cada
pagamento anual normalmente satisfeito, maiores
serão as disponibilidades do pecuarista, cm crias
liberadas, para atender aos gastos pessoais e de
administração. Por outro lado, é preciso assinalar, se
es rendimentos da criação não bastarem para ocorrer
ao pagamento dessas despesas e ainda das
amortizações do empréstimo, é óbvio que nenhuma
assistência financeira poderá ser prestada, sob pena
de comprometer as capitais confiados à administração
da Carteira.
Finalmente, não ignora o meu ilustre patrício,
que o Banco do Brasil. longe de aumentar as
dificuldades da classe pecuarista e de afligi-la com
pedidos menos razoáveis de reembolso dos capitais
imobilizados, antecipou-se a qualquer das medidas
legais de tolerância e, antes mesmo da vigência do
Decreto-lei número 9.686, de 30 de agosto
de 1946, já vinha autorizando a prorro-

gação de seus contratos independentemente do
pagamento das amortizações e juros vencidos".
Estas afirmações, Sr. Presidente, de modo
algum anulam a grande responsabilidade que cabe
ao Banco do Brasil pela crise da pecuária.
Não quero revolver nem repisar argumentos. A
verdade é que se formos procurar a origem da crise,
encontraremos um só responsável, o Banco do
Brasil, ainda que aos seus atuais dirigentes
nenhuma encrespação caiba no caso. Esta é fruto da
ditadura. (Lendo)
"E depois disso, quer na vigência dessa
moratória, quer no decurso da que foi concedida pela
lei n.° 8, de 19 de dezembro de 1946, e se prolongou
até 30 de dezembro de 1947, a sua atitude foi de
absoluto respeito à norma legal e de inteiro apoio
aos devedores corretos.”
Por Isso mesmo é de grande injustiça o último
trecho da carta, quando alude a estar o Banco
"arrochando" criadores com "flagrante violação da
lei", levando-os a vender quanto tem para pagar até
o último centavo de sua dívida.
É absurdo admitir, por parte do Banco do
Brasil, deliberada transgressão da lei e, mais ainda,
que não contassem os devedores, assim
constrangidos, com a proteção da justiça.
O Banco somente exerce um direito
inquestionável – o de cobrar o que lhe é devido – no
último caso, quando o devedor rebelde foge a todas
as convocações do bom senso, desvia garantias e
se obstina no descumprimento dos contratos.
Basta observar que, no total de 2 bilhões e
700 milhões de cruzeiros, pois a tanto monta a
aplicação da carteira em empréstimos pecuários,
neste momento, não chega a 5% a importância total
de nossos seqüestros ou execuções de penhor,
Nenhum por vencimento de contrato, mas todos por
desvios fraudulentos das garantias!
Cruzar os braços, nesta última hipótese, seria
crime, falta de exação no cumprimento de um
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dever elementar, qual o de defender, dentro da lei, o
patrimônio confiado à nossa guarda.
Podem o eminente Senador e seus ilustres
colegas estar certos de que o Banco do Brasil,
sempre cônscio dessa alta missão que tem a
cumprir, no incremento da produção nacional, e
perfeitamente integrado na política governamental,
nesse setor, acolherá sempre com o maior prazer e
solicitude os apêlos e sugestões que lhe queiram
dirigir os Senhores congressistas.
E muito estimaria, mesmo, se não fosse
propiciada a oportunidade de, em casos como o de
que ora se ocupou o meu querido amigo, prestarmos
antecipadamente os esclarecimentos necessários à
boa apreciação de assuntos dessa gravidade.
Estou certo de que esse é, também, o desejo
seu e de seus dígnos pares.
Do velho amigo e patrício. – Gudesteu Pires".
Era esta, Sr. Presidente, a carta que me
sentia no dever de ler e sôbre a qual oportunamente
tecerei comentários, se julgar necessário e
oportuno. Deixo de fazê-lo, agora, porque a
recebí neste instante e não quero que a legislatura
se encerre, parecendo que me furtei de trazê-Ia
ao conhecimento do Senado. São, de qualquer
maneira, louváveis os nobres propósitos da direção
do Banco do Brasil, prontificando-se a esclarecer,
prèviamente, toda e qualquer dúvida que o Senado
possa ter acêrca das suas atividades. (Muito bem;
muito bem).
O SR. PRESIDENTE: – Antes de dar a palavra
ao primeiro orador inscrito, devo comunicar à Casa
que o nosso presidente, Dr. Nereu Ramos, me pediu
transmitisse ao Senado seus agradecimentos pela
visita que lhe fez por intermédio de uma comissão
especial.
S. Ex.ª fez sentir que pretendia vir hoje,
pessoalmente, transmitir os seus agradecimentos,
mas se viu impedido de proceder em virtude de
proibição médica.
SR. ANDRADE RAMOS (*): – Sr. Presidente,
releve-me o Senado ocupar mais uma vez sua
bondosa atenção, sobre angustiantes pro__________________

(*) Não foi revisto pelo orador.

blemas econômicos e financeiros, nesta derradeira
sessão, convocados que fomos extraordinàriamente,
para votar as leis complementares à Constituição.
Nuvens se acumulam em nossos horizontes,
prenunciando tempestades e convulsões internas
que ainda podemos e devemos evitar, não institindo
em êrros. Os que desejam enfraquecer a nossa
unidade monetária, desvalorizar o cruzeiro, estão
conseguindo os meios para chegar aos fins iludindo
a verdade, propaganda como único remédio para o
próximo aumento do custo de vida a necessidade do
aumento quantitativo de dinheiro desvalorizado... e,
assim, ainda mais o desvalorizando e fazendo
crescer os preços e o duro trabalho da vida.
O "Correio da Manhã", de sábado último, na
interessante seção "Economia e Finanças a cargo do
estudioso articulista Gil Seara que, com saber e
patriotismo, tantes vezes se tem ocupado de nossos
problemas monetários evidenciando justeza e acêrto,
trava a batalha da defesa do cruzeiro. Neste último
artigo, que merecia inteira transcrição, mostra-se
receioso e desanimado, ressaltando a ausência
absoluta de medidas e coordenação, temendo que o
Estado adira aos agressores da sua moeda,
confessando-se derrotado, sem ter ao menos
tentado uma defesa, que levasse a uma retirada
seus oponentes na batalha inicial contra o abuso de
crédito..
E' pois, Sr. Presidente, com certo desencanto
que, sentindo os mesmos males e concordando em
parte com os preságios do ilustre jornalista – pois
ainda temos esperanças – entretanto constatamos
que os nossos projetos de abril e junho, sôbre as
modificações da política cambial na defesa do
"cruzeiro", da produção, do Tesouro Nacional e
também da nova lei monetária, entorpecido o
primeiro pela dirimente da inconstitucionalidade de
alguns artigos, e o outro ainda em estudo com o
relator, não puderam ser coordenados, nem avante,
no amparo da situação econômica e defesa da
moeda.
É
com
tristeza
que
mencionamos,
também, nada de melhor nos ter vindo da
Câmara; e a Superintendência da Moeda
e do Crédito apenas emitiu circulares que,
pela falta do amparo legal, que lhe daria o nosso
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projeto, de oportunidade a protesto dos banqueiros
de São Paulo.
Entretanto, Sr. Presidente, ainda acreditamos
na reação do Govêrno. Admitimos que o Sr. Ministro
da Fazenda, que se referiu à bôa execução do
Orçamento de 1947, com um saldo de cêrca de
novecentos milhões de cruzeiros – talvez ainda não
computados
todos
os
créditos
votados,
extraordinários, especiais e suplementares que
atingiram à cifra global de Cr$ 2.080.650.408,00;
admitimos que S. Ex.ª não se renda aos agressores
da nossa paz interna, ao comunismo internacional
nem aos aliados da espiral da inflação. Acreditamos
que não se renda aos que desejam o dólar a 23
cruzeiros; o qual amanhã irá aos 30 com mais
facilidade, subindo com as emissões e a depreciação
da nossa moeda.
A
desvalorização
do
cruzeiro
seria,
certamente, um desastre para a nossa vida, nesta
hora em que a estamos reconstituindo com tantas
esperanças.
Acabamos de assistir, na França, à
desvalorização imperiosa a que já me referi no
Senado. Pois bem, ela não há ainda 8 dias, era de
50%; e já agora os telegramas noticiam que os
preços subiram de 20 a 70% e que o govêrno
Schuman, tão forte, se sente abalado.
Se, amanhã, tivessemos a desdita – o que não
acredito – de ver chegar o dólar a 23 cruzeiros, e
depois, imperiosamente subir a 30 cruzeiros, o Brasil
defrontaria situação de grandes sacrifícios e
comtemplaria, talvez, a destruição do estado
democrático que tanto lhe custou reconstruir.
O bondoso povo brasileiro teria aumentada a
miséria, os suores, as lágrimas e – quem sabe? –
derramado até o sangue!
Sr. Presidente, vamos ter agora, pode-se
dizer, uma quaresma para meditação. Podemos
contar com 40 dias para um exame de consciências
relativo aos nossos trabalhos, durante os quais todos
nos empenhamos em bem servir, sujeitos embora
como homens públicos, que somos, a tantas
dificuldades implícitas em nossos deveres e, mesmo,
às inevitáveis investidas da malícia e da inveja.
A situação mundial apresenta-se cheia
de conflitos, ideologias, interêsses, lutas políticas
e,
principalmente,
desejos
de
domínio,
ambições econômicas e financeiras, tudo isso
girando, em tôrno dos alimentos, dos com-

bustíveis e do poder aquisitivo da moeda.
Eis o drama que também nós temos de
enfrentar!
A hora demanda, pois, a reunião de tôdas as
vontades sinceras, do espírito de sabedoria e
sacrifício, tôda a ponderação, providências
concretas, que tudo proporcione profundidade de
efeitos, aplicáveis aos problemas que se tem em
vista resolver; ou, se não tanto, pelo menos
tendentes a preparar o terreno para as semeaduras
que, de futuro, hão de vir a frutificar.
Nêsse sentido, apresentamos o Projeto nº 7
de 30 de janeiro de 1948, como medida de
emergência, solicitando compreensão, pedindo um
pouco de espírito de sacrifício, – projeto êsse que
congela vencimentos e salários, dispondo sôbre a
limitação de juros, dividendos e lucros de Bancos,
empresas, sociedades e firmas comerciais.
No meu discurso de Justificação, solicitei para
o projeto, dada a sua relevância e imperiosidade, a
atenção e estudo dos ilustres líderes do acôrdo interpartidário. Trata-se de escolhermos, ao iniciar a
próxima sessão legislativa, um de dois caminhos: ou
a estrada segura e limpa das realizações conjugadas
para o bem comum, exigindo um pouco de sacrifício,
mas com salvaguarda do nosso poder econômico e
monetário, pelo equilíbrio orçamentário real, lenta
deflação do meio circulante, aumento de velocidade
das transações, crescimento interno e internacional
do poder aquisitivo do "cruzeiro", baixa progressiva
do índice do custo de vida, baixa de preços, juros, e
estabilização dos encargos; ou então, a estrada
larga, fácil, mas cheia de tropeços, surpresas,
sumidouros e pantanais, que nos conduzirá ao
abismo de uma inflação incontrolável, talvez ao
colapso da moeda. E depois, dêle virá a redução
drástica das despesas, dos vencimentos, dos
salários, tudo determinado pelo empobrecimento
interior, acorrentados que ficamos às conseqüências
do aumento exterior de despesas, à desvalorização
monetária, do pagamento com o dinheiro ilegítimo
das emissões, dos empréstimos forçados, dos
impostos crescentes que asfixiam e consomem as
energias produtivas, havendo, enfim, à degradação
da economia nacional.
Nosso projeto nº 7, de 1948, é a porta
aberta para a primeira estrada, é a parada e o
alento, para nela podermos caminhar com alguma
segurança desafogo e, no fim do rápido perío-
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do de três anos de estabilização financeira sem
diminuição de proventos, nem aumento de impostos,
mas com o progresso, desenvolvimento econômico e
reajustamento monetário, nos sentirmos mais fortes
e certos de termos encontrado a rocha sôbre a qual
poderemos levantar a nova estrutura da política
econômica, e do melhor padrão de vida. E teremos
desterrado de vez a política econômica colonial de
trabalho semi-escravo, de exportação e moeda
aviltada, de perda de substância, de queda do poder
de compra de nosso povo.
O projeto nº 7 não tem provocado
contradições de superfície, as quais seriam fáceis de
destruir; e tem também tido repercussão benéfica de
inúmeros rincões da terra brasileira, onde também se
trabalha e se ama o Brasil. Neste sentido, tenho
recebido muitas cartas e telegramas de aplauso e
cooperação. Vou ler apenas um, ressalvada a parte
elogiosa, o qual como tantos outros, exprimem os
mesmos senimentos; é com uma homenagem ao
patriota desconhecido. O telegrama vem do Rio
Negro, centro madeireiro do rico e futuroso Estado
do Paraná e diz:
"Projeto lei apresentado por V. Ex.ª
congelando por três anos vencimentos salários e
regulando juros bancários devem merecer da parte
moralmente sã do Brasil o mais franco e decidido
apoio por tratar-se de um projeto de lei de salvação
nacional talvez o mais importante que os anais da
História da República registram. Ats. Sds. (a)
Eugênio Lamaison".
Não tenho a honra nem o prazer de conhecer
êste senhor.
Sr.
Presidente,
cartas
tive
muitas,
interessantes, cheias de compreensão e patriotismo,
aspirando pelo bem geral, por maior poder aquisitivo
e menos papel moeda.
Por hora, o que desejo clarear são as
contradições e as dúvidas de boa fé, para que os
estudiosos das Comissões técnicas desta Casa, com
mais êste depoimento, possam trazer seus
pareceres ao exame do plenário nos primeiros dias
da próxima sessão ordinária e, assim, nos seja dado
escolher entre as duas estradas de que vos falei.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Ex.ª
permite um aparte?
O SR. ANDRADE RAMOS: – Com muito
prazer.

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Pediria a V.
Ex.ª me explicasse como seria feito o congelamento
dos vencimentos do funcionalismo.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Com a
continuação do meu discurso V. Ex.ª compreenderá.
O art. 1º congela por período de três anos,
tôda espécie de proventos nos cargos respectivos,
na importância que tenha sido recebida em 31 de
janeiro de 1948.
Vou dar rápida explicação a V. Ex.ª porque, no
meu discurso, procuro responder e esclarecer certas
contradições surgidas na imprensa a respeito do
projeto. O congelamento é de sentido universal:
congela desde os subsídios até outros quaisquer
proventos de tôdas as classe.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Em que
proporção?
O SR. ANDRADE RAMOS: – Por um período
de três anos.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Mas qual a
percentagem do subsídio que será congelada?
O SR. ANDRADES RAMOS: – Congelamento
quanto à percepção. Quem perceber dez mil
cruzeiros continuará a recebê-los; apenas não terá
acréscimo.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Ex.ª quer
dizer que não poderá haver aumento de proventos
daqui por diante? Agora compreendo.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Não tenho o
projeto em mãos; mas o artigo 1º está assim
redigido: Não serão acrescidos por tres anos, etc.
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Assim,
ninguém quererá pugnar por aumentos.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Houve, Sr.
Presidente, uma objeção, querendo estender a
interpretação do congelamento às pormoções.
Continuo, pois, o que dizia:
O projeto nada tem com os acrescimos
provenientes de promoções, e muito menos qualquer
intervenção em promoções. Por exemplo: quem é
capitão ou funcionário letra M, se promovido a major
ou funcionário letra N, receberá os vencimentos dos
novos cargos que lhes competirem na carreira. Os
proventos é que, no sentido universal, serão
estabilizados, respectivos nos cargos, naquêle
período de alento para a Nação. Não se impedem os
acessos, em tôda a plenitude, nas funções militares,
civis, comerciais ou industriais.
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No art. 2º quando se limitam juros, lucros,
dividendos, bonus, não se exerce nenhuma função
ditatorial; é uma providência democrática, de bem comum,
que o Poder Legislativo julga necessária por lei formal,
limitando tais proventos por certo, período. E não é
inovação esdrúxila na ordem financeira ou jurídica, pois já
temos em vigor diversas leis no mesmo sentido, como as
três seguintes – do inquilinato, limitando aluguéis, da
usura, limitando juros hipotecários, e a moderna lei da
pecuária, reduzindo juros e encargos e aumentando
prazos.
No art. 4º se diz que o Govêrno Federal executará
seus orçamentos e exercitará sua política econômica,
financeira e monetária no sentido do reajustamento e
valorização da unidade monetária – o cruzeiro – e buscará
sua paridade com o dolar americano na razão aproximada
de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) equivalentes a § 1,00 (um
dólar) nos têrmos da nova lei monetária. Êste é o artigo
que ampara a ordem e a economia. O que desejamos é
firmar e conduzir a nação nesta política de defesa do
trabalho nacional.
Sr. Presidente, não pensamos, quando
defendemos a Escola em que nos formamos e seguimos,
com tantos outros economistas e professôres, nos
negócios de importação ou de exportação; o nosso
objetivo é muito mais alto, e tem expressão e realidade,
quando se estuda e se compara o valor do salário-hora e
se estabelece a relação dêle entre diversos países, o que
faremos oportunamente. Então se reconhecerá, com
evidência, como os povos que têm moeda aviltada, de
baixo poder aquisitivo internacional, trabalham mais horas
para corresponder a uma hora de salário dos Estados
Unidos, da Suiça, da Suécia e mesma da Grã-Bretanha
ou da Argentina, etc.
Sr. Presidente, quando, em 10 de junho de 1947,
pronunciamos aqui longo discurso justificando a
necessidade da lei monetária complementar, e outras
providências, consubstanciadas no projeto nº 10, dêste
Senado, publiquei, com outros discursos, êste opúsculo,
que mais fàcilmente os conservasse e escrevi pequeno
intróito, de muito oportuna leitura, nesta hora:
"Reunimos nêste opúsculo os projetos de
lei nº 7, de 18 de abril de 1947, e nº 10, de 10 de
Junho de 1947, bem como três discursos justificativos
dos mesmos, pronunciados no Senado Fe-

deral, por ocasião de suas apresentações ao
plenário.
Assim procedemos para que esta matéria, que
constitui um conjunto de providências urgentes,
necessárias e benéficas, à vida econômica,
financeira e monetária da Nação, possam melhor
ser apreciadas por aquêles que no Legislativo
e Executivo desejem dar-nos sua colaboração e
corrigir-nos, todos procurando com a maior
sinceridade e acêrto o bem do país, tão sofrido
de êrros evitáveis e sôbre os quais não devemos
insistir.
Nosso bom combate, pela defesa dos
princípios de sanidade da moeda e dos orçamentos,
pelo melhor aproveitamento dos impostos pela
reorganização do sistema bancário sob a égide do
Banco Central vai envelhecendo conosco, mas nem
por isso desanimamos, pois nestes princípios se
unem economia e humanismo.
Precisamos pensar, trabalhar e reagir
criando o ambiente para que a nossa sã doutrina
da democracia cristã, possa viver, e uma das
suas fôrças será a reconstrução econômica e
monetária do país, dentro dos princípios e
postulados que tenazmente temos defendido. E
assim, uma grande parte dos elementos ativos e
construtores de todos os partidos políticos e de tôdas
as classes, deverão congregar-se e pelejar pela
vitória que tanto almejamos de paz e progresso,
pondo nossa confiança em Deus nos destinos do
Brasil.
Sr. Presidente, no longo discurso de
justificativa, que ocupa mais de 40 páginas dêste
opúsculo, eu disse matéria que vem a pêlo agora,
quando nos ameaçam de uma desvalorização do
cruzeiro, quando se diz que em poucos dias teremos
o dotar a 23 cruzeiros.
E' pequeno trecho que não cansará a atenção
dos nobres senadores:
"Sr. Presidente, Srs. Senadores. O câmbio
estável é benefício, se a taxa é justa; fora disso
é nocivo à Nação; e as leis coercitivas da economia,
da finança da moeda produzirão seus efeitos.
E' o que estamos sentindo: a desorganização
geral, o mal estar, o acúmulo dos meios de pa-
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gamentos desvalorizados nas mãos de 10 a
15% da população e para os restantes o
encarecimento da vida exigindo restrições no
alimento, no vestir, na moradia, no transporte e tudo
com tantos sacrifícios. Lá se vai a saúde e a alegria
de viver... e aumentam os tuberculosos. Se a
unidade monetária de uma nação fosse destinada
a medir ùnicamente o seu trabalho, as suas
transações, enfim em ciclo fechado na sua vida
econômica, poder-se-ia aceitar a sua vileza, sem
nos importarmos com o tamanho da medida, com o
seu valor internacional. Mas felizmente, a Obra
Divina não quer as nações isoladas, cada dia
crescem as relações de tôda ordem, com o
progresso da ciência, da cultura e dos transportes,
e daí as trocas das letras, das artes, da produção,
quase que posso dizer o mútuo enriquecimento
das nações por êsse comércio internacional, e
então reconhecem os economistas e os financistas
de cada país, a necessidade para a riqueza das
suas nações, da defesa das suas taxas de câmbio e
valor das moedas, que presidem estas trocas
internacionais.
É justamente como estão procedendo os
Estados Unidos, à Grã Bretanha, a Suécia, a
Argentina, a Suíça, defendendo suas moedas, suas
taxas de câmbio, evitando alguns, enquanto podem,
os progressos da inflação, a desvalorização, e o
colapso.
O Brasil está nêste caso; podemos evitar os
progressos da inflação, podemos aumentar o padrão
de vida, diminuindo o custo e o preço das
mercadorias; podemos e necessitamos ter equilíbrio
orçamentário e reajustamento cambial.
Staford
Crips,
membro
eminente
do
Partido Trabalhista, Chanceler do Erário da Grã
Bretanha, falando na Câmara dos Comuns das
medidas tomadas pelo govêrno em quatro de
fevereiro último, de estabilização dos salários,
vencimentos e lucros, como uma necessidade
que iria ser cumprida, e propondo que se
congelassem os preços na média atingida em
dezembro de 1947 e janeiro de 1948, disse que se a
democracia deve sobreviver, precisa atender àquelas
proposições; e, textualmente: "Para dominar a infla-

ção mais vale baixar os preços do que aumentar
impostos".
Sr. Presidente, o objetivo profundo do nosso
projeto, as suas conseqüências e determinativas são
justamente pela conjugação e atuação dos seus quatro
artigos, cujo sentido principal é baixar os preços,
aumentando o poder aquisitivo da moeda, sem criar
novos impostos e estabilisando os salários e os lucros,
diminuindo juros realizando, emfim, gestão orçamentária
de equilíbrio e superavit. Por isso não adicionamos um
quinto artigo congelando os preços, pois seria prejudicar
as finalidades maiores e construtivas do projeto, ora na
Comissão de Constituição e Justiça, que é baixar os
preços e combater a espiral da inflação.
Sr. Presidente, o projeto de lei número 7, de 1948,
é uma justiça financeira de emergência que se impõe pelo
período de três anos. Advertirá a todos de maior cuidado
e parcimônia no uso de seus proventos, de seus bens e
da produção. Permitirá à Nação tomar alento, regrando
suas despesas e dando todo apreço à função maior da
obra coletiva de proporcionar as vantagens que cada um
deve obter em razão do trabalho e eficiência, na emprêsa
coletiva da vida nacional. Ela nos ensinará, enfim, e nos
fará refletir nêste período trienal, como doutrinava o
profundo São Tomaz de Aquino, que nesta luta dos
proventos materiais, das utilidades de produção e
consumo, de impostos e taxas para que tenhamos
sempre em vista tudo ordenar para o bem comum de
todos e a prosperidade da Nação. (Muito bem; muito bem.
Palmas).
O SR. ALFREDO NASSER: – Sr. Presidente
vamos encerrar nossos trabalhos no momento exato em
que o povo do Piauí está sendo apunhalado pelas costas,
na mais ignobil das traições à sua vontade e à livre
manifestação de suas preferências, expressas num pleito
que ali, como nos demais unidades da Federação, estava
distinado a marcar um novo ciclo na história republicana e
constituia, até mesmo, o maior de quantos serviços já
houvessem sido prestados, por um Chefe de Govêrno, à
nossa evolução democrática.
"Inácessíveis, até agora, tanto às solicitações do
decôro político, quanto às do interêsse de sua terra e do
País, os que ali cometem êsse atentado não só insultam à
Nação como iniciam, entre nós, o período de subversão
da ordem legal.
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OS SRS. JOAQUIM PIRES E MATHIAS
OLYMPIO: – Muito bem!
O SR. ALFREDO NASSER: – Atingidos
os objetivos do motim que se verifica no Piauí
contra o Governador do Estado, inequívoca
e legítimamente eleito, está consagrado, ante a
Nação escandalizada e coberta de vergonha, o
esbulho como procedimento normal de acesso ao
poder.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Muito bem!
O SR. ALFREDO NASSER: – Assim, o que se
decide nêsse episódio de importância aparentemente
local...
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – É o próprio
destino da democracia no Brasil.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – O orador dá licença
para um aparte? (Assentimento do orador) Depois
que foram organizados os partidos nacionais não há
política local; há política nacional e interêsse
nacional.
O SR. ALFREDO NASSER: – Assim, o
que se decide nêsse episódio de importância
aparentemente local não é o destino de um
govêrno ou de um partido, mas a nossa própria
capacidade para o exercício de um regime de livre
escôlha e de respeito à vontade popular, vale dizer, o
que se decide é a própria sobrevivência das
instituições.
Por outro lado, não haverá maior nem mais
insensata temeridade do que subestimar as
conseqüências dessa ostensiva e imprudente
demonstração de gangsterísmo político realizada
precisamente à hora em que a direção nacional do
partido alí golpeado se empenha, com a aprovação
de tôdas as seções estaduais e de todos os
membros de suas bancadas, numa colaboração
honesta e desinteressada para a solução de grandes
e angustiantes problemas nacionais. Não sendo um
partido majoritário e não arcando, assim, no plano
federal com as responsabilidades de governo, é
óbvio que os interêsses dêsse partido se encontra na
luta, pois as minorias que não lutam não só correm o
risco de propiciar a corrupção dos costumes políticos
e os assaltos à economia pública, como até o de não
subsistir como entidade política.
Pois
abdicando
dos
seus
próprios
interêsses, certa, de outra parte, que lhe
seria possível colaborar e vigiar, a União
Democrática Nacional correspondeu à honestidade
de propósito do Sr. Presidente da República

e dispôs-se, confiantemente, à batalha de salvação
nacional.
Entre nós, um partido que é sempre mais
consciente de suas responsabilidades quanto mais
apaixonada a controvérsia entre os seus membros
sôbre a melhor maneira de servir ao País, não houve
uma voz que duvidasse da oportunidade e do acêrto
dessa conduta.
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os
tímpanos): – Peço licença para observar ao nobre
orador que está esgotada a hora do expediente.
O SR. RIBEIRO GONÇALVES (pela ordem):
– Sr. Presidente, pediria a V. Ex.ª consultasse o
Senado sôbre se concorda com a prorrogação do
expediente por meia hora, a fim de que o nobre
Senador Alfredo Nasser possa concluir o seu
discurso.
O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de
ouvir o requerimento feito pelo Sr. Senador Ribeiro
Gonçalves. Os Srs. que concordam com a
prorrogação do expediente, por meia hora, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está concedida a prorrogação.
Continua com a palavra o Sr. Senador Alfredo
Nasser.
O SR. ALFREDO NASSER: – Agradeço ao
Senado a gentileza da prorrogação.
Era, afinal de contas, um supremo esfôrço
pelo Brasil e nesse propósito outras considerações
não entram.
Mas eu gostaria de saber, Sr. Presidente, em
que fôrça moral nos apoiaremos amanhã, quando
tivermos que conciliar a colaboração com o esbulho
pior que o esbulho, com o atentado à mais elementar
das conquistas democráticas, que é o direito de
escolha dos governantes.
A tão graves acontecimentos nos estão
conduzindo a insensatez e a voracidade dos
masorqueiros do Piauí que aos homens de
maior responsabilidade nos destinos do Brasil,
a começar pelo Sr. Presidente da República,
não resta outro caminho senão detê-los à custa
de que medidas se fizeram necessárias. Êsse
é o verdadeiro interêsse nacional. A obra que
o acôrdo interpartidário pretende realizar é fundada,
precupuamente, na decência, na honestidade
das intenções, na confiança recíproca. Não há
edifício que se erga quando entre os trabalhadores
encarregados de sua construção uns colocam
uma pedra e outros atiram-na à cabeça dos
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que a colocaram. Os males do Brasil não são de
ordem puramente material. Pretender removê-los em
meio à corrupção dos costumes, à sonegação da
verdade eleitoral, à rasteira, ao golpe, à incursão dos
apetites insatisfeitos, é simplesmente despender um
esfôrço tendente a agravá-los.
São essas, Sr. Presidente, as considerações
que me ocorrem nesta última sessão extraordinária.
Não ocupei a tribuna para falar como homem de
Partido. Pertencendo, como me honro de pertencer,
a uma agremiação que tem à frente dos seus
destinos um homem de espírito público, de estatura
moral e intelectual, da sensibilidade política do Sr.
José Américo...
O SR. RIBEIRO GONÇALVES: – Multo bem.
O SR. JOSÉ AMÉRICO: – Muito obrigado a V.
Ex.ª.
O SR. ALFREDO NASSER: – ...e membro de
uma bancada liderada por um parlamentar do
tirocínio, da dignidade e da cultura do Sr. Ferreira de
Souza eu não teria necessidade de fazê-lo. Ocupei-a
no exercício das minhas funções de Senador da
República a cuja dignidade me elevou a
generosidade do povo goiano. Vim movido pela
impressão aterradora que me produziu o depoimento
imparcial e acima de qualquer eloqüência, aqui
prestado, anteontem, pelo eminente Senador Ribeiro
Gonçalves, e que constitui, sem dúvida, uma das
mais tristes páginas dos nossos anais.
O SR. JOSÉ AMERICO: – Nosso silêncio tem
uma explicação: estamos em negociações. Ainda
alimentamos nossas esperanças. E' por isso que
estamos calados.
O SR. ALFREDO NASSER: – Era o que tinha
a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem; muito bem.
Palmas).
O SR. ATILLIO VIVACQUA: – Senhor
Presidente, ultimada a elaboração do Regimento
Interno devo, na qualidade de relator da Comissão
Especial,
agradecer
aos
meus
eminentes
companheiros da tarefa, os ilustrados e dignos
Senadores Hamilton Nogueira e Clodomir Cardoso, a
honrosa atenção com que me distinguiram e a
decisiva ajuda do seu saber e experiência.
Estou certo de exprimir o pensamento
da Comissão Especial, assinalando mais uma
vez o elevado interêsse que os membros desta
Casa dedicaram à feitura da sua Lei Orgânica,
rendendo especial homenagem de seu agra-

decimento à digna Comissão Diretora, por sua
preciosa colaboração, sob a lúzida orientação do
preclaro presidente, o nobre Senador Fernando de
Mello Vianna.
Ao plantarmos êste marco final, nada
precisariamos dizer da imparcialidade, do espírito
liberal, da experimentada direção parlamentar do
conspícuo Presidente do Senado, Sr. Nereu Ramos,
na sua relevante função constitucional, de órgão de
equilíbrio da representação legislativa da Federação.
Por fim, não poderiamos esquecer o concurso
dos inteligentes, capazes e dedicados funcionários
do Senado que serviram junto à Comissão Especial,
Srs. Franklin Palmeira e Victor Chermont, e a
cooperação prestada pelo ilustre Diretor da
Secretaria, Dr. Júlio Barbosa, e por outros altos e
distintos servidores da Casa com os Srs. Auto de Sá
e Isaac Brown.
Sr. Presidente, o conceito comum é de que a
lei interna representa apenas a ordenação do
processo legislativo, sem, muitas vêzes, o público
atentar para o que significa o Regimento das Casas
do
Congresso,
como
lei
verdadeiramente
complementar da Constituição.
E, ao concluirmos a nossa tarefa, podemos na
verdade assinalar os aspectos mais importantes do
nosso direito parlamentar, tendo em vista
especialmente as funções políticas, que incumbem,
sobretudo, ao Senado da República, como sejam as
dos artigos ns. 19 § 6º – autorização para aumento
do Impôsto de Exportação; 33 – autorização para
celebração de empréstimo externos pelos Estados,
pelo Distrito Federal e Municípios; as do art. 63, da
Constituição, e § 2º do de nº 156 – autorização para
a concessão de áreas de terras superiores a dez mil
hectares, e, finalmente, a do art. 6º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, referente
ao papel que cabe ao Senado na solução das
questões de limites.
O direito parlamentar assumiu – no estudo e
discussão do Regimento Interno do Senado –
brilhante relêvo. Foram discutidas as mais elevadas
e, ao mesmo tempo, as mais profundas teses
jurídicas, como a competência do Senado na
aprovação da escolha dos representantes do País
junto às organizações internacionais.
Trata-se de notável trabalho de autoria do
ilustrado Senador Arthur Santos, ao justificar emenda
ao nosso Regimento Interno, em que atribui ao
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Senado competência para aprovar a escolha dos
nossos representantes junto à O. N. U. e outras
organizações de jurisdição internacional.
Outro debate, que também se revestiu de
grande importância, sob o aspecto constitucional, foi
o referente à presidência do Congresso Nacional. Aí,
tivemos oportunidade de ouvir as notáveis lições de
Direito do nosso eminente Presidente, Senador Mello
Vianna, de quem lamento ter divergido.
O relator não teve a felicidade de vêr sua
opinião sempre integralmente aceita; mas muito se
honrou com o debate travado em tôrno das
divergências que sucitou.
Quero referir-me a um ponto que considero de
ordem doutrinária: o da aplicação, também, do
princípio da representação proporcional dos partidos
na composição da Mesa do senado. A emenda que
ofereci, nêsse sentido, não logrou aprovação.
Todavia, ficou a tese lançada para sofrer exame,
também, para mostrar como a assunto mereceu a
mais desvelada atenção dos estudiosos da matéria.
Concluindo estas considerações, Senhor
Presidente, creio poder afirmar que o Senado tem
motivos para congratular-se com a obra realizada,
por haver dotado a Casa de uma lei interna que
corresponde ás suas necessidades, moldada dentro
do espírito da Constituição. Será o instrumento para
a execução da alta missão que nos compete.
Figurará entre os demais trabalhos meritórios desta
sessão extraordinária do Congresso.
O SR. IVO D'AQUINO: – V. Excelência
permite um aparte? (Assentimento do orador) O
Senado é especialmente agradecido a V. Ex.ª, como
relator, e aos demais membros da Comissão do
Regimento, pelo notável trabalho consubstanciado
no parecer, bem como pelo estudo de tôdas as
matérias atinentes à nossa Lei interna. O Senado
deve a V. Ex.ª e à Comissão êste grande serviço.
O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Agradeço as
expressões de V. Excelência. As que me dizem
respeito são demasiado generosas.
Sr. Presidente, no seio das Comissões, cujo
trabalho silencioso assinala os maiores esforços,
assim como no plenário, o Senado teve ensejo de
oferecer elevada demonstração de servir ao regime e
à Nação. (Muito bem; muito bem. Palmas). O orador
é cumprimentado.)

O SR. RIBEIRO GONÇALVES (*): –
Sr. Presidente, do Sr. José de Sá, brilhante
espírito que passou com dignidade por esta
Casa do Congresso, tendo feito parte da Constituinte
de 1933, recebi, de referência ao pranteado
Senador Medeiros Neto, a carta que passo a ler ao
Senado:
"Meu caro amigo. Senador Ribeiro Gonçalves:
Você sabe que os meus olhos não podem
chorar. Privou-me o destino, pelo resto da vida,
dêsse supremo consôlo d'alma, que redime e
fortalece o coração, nas horas cruciantes. Eis
porque não subí ante-ontem às galerias populares do
Senado para prestar, pessoalmente minha
homenagem à memória de Medeiros Neto, ao
celebrar-se a Sessão especial em honra do ilustre e
saudoso brasileiro.
Mas, o destino é contraditório: tira e dá ao
mesmo tempo. Privado emocionalmente de assistir
à sessão do Senado, postei-me ao pé do edifício
Monroe durante o transcurso da solenidade, como
se lá estivera, para rever, em pensamento, o
ex-companheiro dos últimos dias de 1937, presidindo
aos trabalhos da Casa, com aquela austeridade
e nobresa que você e os Senadores Salgado Filho
e Pinto Aleixo exaltaram eloquentemente, nas
orações fúnebres de sexta-feira p. p., e foram o
traço marcante da personalidade moral do grande
morto.
Nessa postura de espectador anônimo,
comovido e distante, logrei reviver a atuação
de Medeiros Neto quando pesava sôbre o Senado
o golpe de 1937. Êle encarnava como nunca,
nêsse instante convulsivo do regime constitucional,
a serena altivez da instituição a que presidia,
advertindo-nos do perigo, porém esperançoso
de que o próprio curso dos acontecimentos
superasse a insurreição latente; a esperança
que não deserta as índoles animosas, diante
das realidades indissimuláveis ou agressívas.
Relembrei, assim, o companheiro de duas
jornadas históricas, a de 34 e de 37. Na primeira,
líder da brilhante representação baiana à Assembléia
Nacional Constituinte, êÌe se revelara logo o
__________________

(*) – Não foi revisto pelo orador.
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parlamentar discreto e hábil, conduzindo a bancada
com uma rigidez aparente, que se desvanecia ante
sua inteligência compreensiva e sua afabilidade de
trato. Não tardou que o parlamentar retraído e lúcido,
disciplinado por uma sadía formação jurídica, e já
experimentado na terra natal por longa atividade
cívica, conquistasse as esporas de ouro da direção
dos trabalhos constituintes daquela época.
Não lhe insinuassem malabarismos de
dialética sutil e artificiosa; não o concitassem a
doutrinações digressivas e espetaculares; não lhe
exigissem o uso e abuso da tribuna, para ditar
critérios políticos ou impor injunções partidárias. O
democrata de instinto e convicção, que êle era,
inclinado às soluções inteligentes, liberais e
persuasívas, não se permitia reclamar da tolerância
alheia, o que a própria tolerância repelia.
Recompuz, enquanto o Senado de 1948, lhe
glorificava a memória, êste episódio revelador de sua
individualidade íntegra e cavalheiresca. Discutia-se
na Constituinte de 34 uma questão de fundo político
revolucionário. Presidia à sessão o último dos
Andradas seculares – António Carlos. Um orador na
tribuna increpara a Revolução de 30. Bastou para
que se reacendesse o incêndio das paixões.
Cruzam-se os apartes, inteiramente tumultuado o
recinto. O magnetismo pessoal de Antônio Carlos,
polarizando a atenção geral, com uma de suas
freqüentes advertências maliciosas, que lhe
redobravam a autoridade na presidência da
Assembléia, realizava o quasi milagre de repôr o
bom senso no seu lugar. Reaberto o debate sentiram
as bancadas revolucionárias a necessidades de uma
réplica imediata ao desafio da invectiva.
Integrado à representação pernambucana, que
lutara e sofrera pela Revolução, o mais desvalioso
de seus pares reclamou a palavra do dirigente da
maioria:
– "Onde está á Líder"?!
Medeiros Neto compreendeu o sentido
da interpelação. De pé, em sua bancada
olhou com firmeza a Assembléia e sorriu. Es-

tava presente. Mais que presente.
E veio ao encontro do interpelante, com a
franqueza e lealdade de suas atitudes, para dizerlhe, sem alarde:
– A sua interpelação foi razoável. Discute-se a
responsabilidade de um movimento revolucionário,
mas não se evitam as suas conseqüências. E'
natural, também, o clamor dos vencidos. Parece que
nos entendemos.
Não era a fuga do apático, nem o
oportunismo
do
comodista.
Temperamento
combativo, Medeiros Neto jamais recusaria a
luva de um duelo tribunício, afeito que estava a
cruzar as boas armas das pugnas políticas. A função
de líder da Assembléia é que punha à prova sua
capacidade,
tantas
vêzes
demonstrada
vitoriosamente, para amainar as tormentas e
contornar os obstáculos do jôgo de tendências
antagônicas e interêsses contrariados, que confluem
no estuário parlamentar.
Homem de uma só personalidade, reto e
firme nas atitudes, sincero e dedicado aos
ideais democráticas a que serviu, testemunhamos,
nós os seus companheiros de sacrifício, como
êle se porton antes e depois do golpe de 37.
Caímos todos, com êle na presidência, os que
foram fiéis ao pudor do mandato, sem macular a
tradição do velho Senado de três regimes
institucionais.
Medeiros Neto não transigiu com as
convicções, nem negociou com o posto; não rastejou
nem se deixou amesquinhar pelo poder. Retomou
tranquilamente o caminho do ostracismo, para correr
o risco dos julgamentos populares, a que só não se
submetem as naturezas destituídas da vocação do
bem coletivo.
Não será demais que se realce, nas
comemorações ao eminente brasileiro, a sua
modelar honestidade pessoal e o seu admirável
espírito de compromisso. Um valor moral da estatura
de Medeiros Neto não se perde para sempre.
Subsiste como exemplo.
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Esta, a homenagem que também eu devo
ao pranteado extinto, solidário com as que lhe
vem de tributar o Senado, rogando-lhe, meu
caro amigo, se não fôr anti-regimental a leitura
desta Carta no Plenário, para inserção nos anais
da Casa por onde passei modestamente,
representante de meu glorioso. Estado.
Do companheiro, amigo e admirador. – José
de Sá".
Tenho assim, Sr. Presidente, satisfeito,
e de bom grado, a solicitação do meu prezado
amigo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Bernardes Filho.
Durval Cruz.
Ferreira de Souza.
Alvaro Adolpho.
Ribeiro Gonçalves.
Alfredo Neves.
Ismar de Góes.
Pereira Moacyr (8).
Deixam de comparecer os Srs. Senadores:
Augusto Meira.
José Neiva.
Plinio Pompeu.
Georgino Avelino.
Novaes Filho.
Etelvino Lins.
Apolonio Sales.
Walter Franco.
Aloysio de Carvalho.
Pereira Pinto.
Mello Vianna.
Marcondes Filho.
Euclydes Vieira.
Roberto Simonsen.
Pedro Ludovico.
Filinto Müller.
Vespasiano Martins.
Flávio Guimarães.
Roberto Glasser.
Arthur Santos.
Salgado Filho.
Olavo Oliveira (22).
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Finda
a
prorrogação da hora do expediente, passa-se à

ORDEM DO DIA
E' sem debate aprovado o seguinte:
PARECER
Nº 196 – 1948
(Da Comissão de Redação de Leis).
Redação final da emenda do Senado à
Proposição nº 108, de 1947.
A Comissão deu a redação constante do
anexo nº 1, à emenda com que o Senado modificou
o artigo 1º do projeto nº 108, de 1947, da Câmara
dos Deputados.
Êsse artigo, na sua redação primitiva, era
expresso nestes têrmos:
"Art. 1º As contas bancárias abertas, a partir
da vigência desta lei, por súditos dos países contra
os quais o Brasil esteve empenhado em guerra, são
declarados livres de quaisquer restrições impostas à
sua plena disponibilidade por efeito da legislação que
regula as indenizações devidas por aquelas
potências".
A êste artigo foi apresentada a seguinte
emenda substitutiva e aditiva, que o Senado
aprovou.
"Art. 1º A partir da data desta lei, e em relação
às novas contas bancárias ou aos bens materiais ou
imateriais de agora por diante adquiridos ou lucros
percebidos, cessam os efeitos dó Decreto-lei nº
4.166, de 11 de março de 1942, e do art. 5º do
Decreto-lei nº 4.807 de 7 de outubro do mesmo ano,
sem prejuízo do disposto no Decreto-lei nº 4.806,
desta última data.
Parágrafo único. O disposto nesta lei não se
aplica às contas bancárias nem aos bens atingidos
pelos eleitos do citado Decreto-lei nº 4.166, de
1942".
A Comissão redigiu assim as duas
disposições:
"Art. 1º O Decreto-lei número 4.166, de
11 de março de 1947, e o art. 5º do Decreto-lei
número 4.807, de 7 de outubro do mesmo ano,
deixarão de ser aplicados às pessoas a que
se
referem,
quanto às
contas
bancárias
que estas abrirem, aos lucros que percebe-
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rem e aos bens em geral que adquirirem, depois de
vigente esta lei, sem prejuízo do disposto no
Decreto-lei nº 4.806, da última das mencionadas
datas.
Parágrafo único. O disposto nesta lei não se
aplica às contas bancárias e aos bens já atingidos
pelos efeitos do citado Decreto-lei nº 4.166, de 1947".
E' o que se vê do anexo.
Deve, entretanto, a Comissão ponder que o
parágrafo único, como se vê dos seus têrmos, em
confronto com os do proêmio do artigo, é redundante
e deve desaparecer, o que aliás é ainda possível, por
isso que essa supressão não atinge a substânda do
projeto.
O que se Iê no parágrafo está dito, por outras
palavras, no proêmio, pois êste, referindo-se apenas
às contas que forem abertas e aos bens que forem
adquiridos após a publicação da lei, tem, ipso facto,
subtraído à aplicação dela as contas e aquisições de
bens anteriores.
Sala da Comissão de Redação de Leis 14 de
fevereiro de 1948, – Clodomir Cardoso, Presidente. –
Waldemar Pedrosa, Relator. – Cícero de
Vasconcelos. – Ribeiro Gonçalves.
ANEXO Nº 1
Redação final da emenda substitutiva do
Senado ao art. 1º da Proposição nº 108 de 1947.
Art. 1º O Decreto-lei nº 4.166, de 11 de março
de 1947, e o art. 5º do Decreto-lei nãº 4.807, de 7 de
outubro do mesmo ano, deixarão de ser aplicados às
pessoas a que se referem quando às contas
bancárias que estas abrirem, aos lucros que
penceberem e aos bens em geral que adquirirem,
depois de vigente esta lei, sem prejuízo do disposto
no Decreto-lei nº 4.806, da última das mencionadas
datas.
Parágrafo único. O disposto nesta lei não se
aplica às contas bancárias e aos bens já atingidos
pelos efeitos do citado Decreto-lei nº 4.166.de 1947.
O SR. PRESIDENTE: – A Proposição nº 108,
de 1947, volta à Câmara dos Deputados.
1ª discussão do Projeto nº 5, de 1948,
que transfere do patrimônio do Estado de
Santa Catarina, por doação, 6.444 ações da Emprê-

sa Sul Brasileira de Eletricidade S. A., do valor
nominal de Cr$ 1.000,00 cada uma. (Com pareceres
ns. 168 e 169, das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças, o 1º oferecendo substitutivo).
O SR. ISMAE DE GÓES: – Sr. Presidente, na
Comissão de Finanças votei contra o Projeto ora em
discussão, por entender que os bens dos súditos do
Eixo não deviam ser desviados senão para a
indenização a que se refere a Lei nº 4.166.
Com efeito, Sr. Presidente, em virtude dos atos
de agressão praticados pela Alemanha e Itália contra
o Brasil, o Govêrno Federal determinou a
responsabilidade dos súditos do Eixo e houve uma
norma singular de aquisição de suas propriedades
que não desejo agora discutir.
Ora, Sr. Presidente, pelo Decreto nº 4.166 os
bens dos súditos do Eixo deviam servir para
indenização às vítimas da guerra, pessoas físicas ou
jurídicas.
No entanto, pelo presente projeto, alguns
dêsses bens são transferidos ao Estado de Santa
Catarina no momento em que transitam nesta Casa e
na Câmara dos Deputados diversas proposições
determinando a indenização das vítimas de guerra ou
liberando do os bens passíveis de justa liberação.
Desta fôrma, Sr. Presidente, dei meu voto
contrário ao projeto, por considerá-lo mesmo pouco
moral e, eis porque, nesta oportunidade, chamo a
atenção do senado para o fato. (Muito bem).
O SR. IVO D'AQUINO: – Sr. Presidente, o
projeto a respeito do qual acaba de pronunciar-se o
nobre Senador Sr. Ismar de Góes foi apresentado
nesta Casa pela bancada de Santa Catarina. Como
se vê do seu teôr, transfere-se "ao patrimônio do
Estado de Santa Catarina, por doação, seis mil e
quatrocentas e quarenta e quatro ações da Emprêsa
Sul Brasileira de Eletricidade, S. A.. do valor nominal
de mil cruzeiros cada uma, pertencentes antes a
Berliner Handels-Gesellschaft, de Berlim, Alemanha,
e que, pelo Decreto-lei nº 8.206, de 22 de novembro
de 1945, foram incorporadas ao patrimônio da União".
Apresentando êste projeto, a bancada de
Santa Catarina teve, antes de tudo, o objetivo de
resolver,
naquele
Estado,
o
problema
premente
de
aumentar
o
fornecimento
de energia elétrica a um grande parque industrial
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que é o de Joinviile, e, ao mesmo tempo, de permitir
à usina alí instalada estender suas rêdes a outras
regiões do Estado, inclusive a Capital.
O SR. LUCIO CORRÊA: – Joinville fornece
energia elétrica até ao Estado do Paraná.
O SR. IVO D'QUINO: – Como Sua Ex.ª acaba
de apartear, a usina de Joinville também fornece
energia às cidades de Rio Negro e Lapa, no Paraná.
No estado em que atualmente se encontra,
não pode aquela usina satisfazer às solicitações dos
parques industriais já sob sua dependência e que
compreendem vários municípios catarinenses e
paranaenses.
O SR. ISMAR DE GÓES: – V. Ex.ª dá licença
para um aparte?
SR. IVO D'AQUINO: – Com todo prazer.
SR. ISMAR DE GÓES: – Não discuto a
necessidade do desenvolvimento hidroelétrico de
Joiville e municípios vizinhos; discuto o meio de
fazer-se êsse desenvolvimento, lançando mão
daquilo que não pertence à Santa Catarina e está
destinado a atender à indenização das vítimas da
guerra.
SR. IVO D'AQUINO: – Chegarei ao ponto em
que V. Ex.ª está tocando. Estou justificando, em
primeiro lugar, a razão por que o projeto foi
apresentado.
As obras de amplificação da usina da Emprêsa
Sul Brasileira de Eletricidade, com sede em Joinville,
exigem a inversão de vultosos capitais.
Nêste momento, tôdas aquelas instalações
estão incorporadas ao patrimônio da União, por fôrça
de um decreto-lei citado no projeto.
SR. ISMAR DE GÓES: – Que, aliás, manda
colocar as ações em concurrência.
O SR. IVO D'AQUINO: – Ora, a União não
poderá, por si, resolver o problema de que o
Govêrno do Estado de Santa Catarina tomará a
responsabilidade, uma vez que lhe sejam
transferidas aquelas ações, cujo valor nominal é de
mil cruzeiros cada uma, mas que, na realidade,
valem menos, tais os encargos daquela Emprêsa.
Para levar a cabo o programa da
remodelação da usina de Joinvile, terá o
Estado de Santa Catarina de dispender
quantia quatro ou cinco vêzes superior ao
valor nominal das ações, que receberá em doação.

Lamento, Sr. Presidente que o nobre colega,
Sr. Senador Ismar de Góes tenha dito, nesta Casa,
que se trata de um projeto não moral.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Coisa parecida.
O SR. IVO D'AQUINO: – O congresso
Nacional, por várias vêzes, pelo nosso voto e
também, do nobre Senador, tem feito a outros
Estados da União não só doações, como também
concessão de créditos especiais, para lhes custear
serviços e instalações. Até hoje ninguém ousou
arguir de imorais essas liberalidades da União em
benefício dos Estados que se socorrem do seu
auxílio.
O SR. ISMAR DE GÓIS: – Eu não disse que o
projeto era imoral.
SR. IVO D'AQUINO: – Vossa Excelência usou
dessa expressão.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Não.
Absolutamente! Disse que o projeto era pouco moral.
SR. IVO D'AQUINO: – Já essa expressão é
bastante para uma injusta restrição, não só aos
Senadores que apresentaram o projeto, como aos
que, na Comissão de Constituição e Justiça e de
Finanças lhe deram parecer favorável.
Quanto ao aspecto jurídico da questão, Sr.
Presidente, devo dizer que cumpre distinguir entre a
personalidade jurídica de uma Companhia e a
personalidade dos seus acionistas.
A União não está transferindo ao Estado de
Santa Catarina os bens da Emprêsa Sul-Brasileira de
Eletricidade S. A. O que a União está alienando é
determinado número de ações....
SR. ISMAR DE GÓES: – São bens.
SR.
IVO
D'AQUINO:
–
...daquela
Companhia...
SR. ISMAR DE GÓES: – São bens.
SR. IVO D'AQUINO: – ...que, como o nome
indica, é uma sociedade anônima.
Q,SR. ISMAR DE GÓES: – Isso é sofisma.
SR. IVO D'AQUINO: – Não é sofisma. Mesmo
aquêles que têm rudimentares conhecimentos
jurídicos, sabem que há distinção entre a
personalidade jurídica de uma sociedade Anônima e
a de seus acionistas.
O SR. ISMAR DE GÓES: – Mas
se
está
cogitando
de
ações
que constituem bens dos súditos do Eixo.
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O SR. IVO D'AQUINO: – Não são bens dos
súditos do Eixo. Se a União estivesse transferindo a
própria Companhia, ou o seu acêrvo, ao Estado de
Santa Catarina, o agumento seria procedente. Mas
os acionistas daquela sociedade continuarão a
responder, até as fôrças de suas ações, por tôdas as
obrigações que, porventura, tenha a sociedade.
O SR.
LÚCIO CORRÊA: – E' o
equacionamento jurídico perfeito o que Vossa
Excelência acaba de expor.
O SR. IVO D'AQUINO: – Por isso, qualquer
responsabilidade que, de futuro aparecer em relação
a quem quer que seja, o Estado de Santa Catarina,
assim como todos os acionistas daquela sociedade,
responderão por essas obrigações.
Porque é preciso notar, Sr. Presidente, que o
Estado de Santa Catarina não ficará, como é óbvio,
como único acionista daquela Sociedade. Tem ela
centenas de acionistas em todo o Estado de Santa
Catarina e fora dele, os quais, na ocasião oportuna,
de acôrdo com as regras de direito que regem o
assunto, responderão, indiretamente, por qualquer
obrigação da sociedade.
O SR. ISMAR DE GÓES: – V. Ex.ª permite
um aparte? (Assentimento do orador). Diz o
próprio art. 2º a que V. Ex.ª se referiu:
"Art. 2º Fica o Ministro da Fazenda autorizado
a, quando julgar conveniente, praticar todos os atos
necassários à transformação da Emprêsa Sul
Brasileira S. A. em sociedade essencialmente
brasileira, mediante a venda em concorrência ou
subscrição pública, das ações incorporadas a
pessoas naturais ou jurídicas brasileiras."
Quer dizer, o resultado dessa venda iria
constituir um fundo para indenização às vítimas do
Eixo, e de acôrdo com o projeto de V. Ex.ª irá,
indevidamente, para o Estado de Santa Catarina.
Digo "indevidamente" porque não pertencem, a meu
vêr, a Santa Catarina ou mesmo à União, a não ser
para os fins do Decreto número 8.206. Foi por isso
que disse julgar o projeto pouco moral.
O SR. IVO D'AQUINO: – Vossa Ex.ª não tem
razão. Em primeiro lugar, porque o projeto foi
apresentado ao Senado para um fim de elevado
interêsse coletivo.

isso.

O SR. ISMAR DE GÓES: – Ninguém discute

O SR. IVO D'AQUINO: – E m segundo lugar,
porque, como já expliquei, não pode haver,
absolutamente, confusão possível entre o patrimônio
constituído pelas ações e o acêrvo da sociedade.
Não há, portanto, qualquer prejuízo a
eventuais credores da Companhia seja a que título
fôr, com a doação feita ao Estado de Santa Catarina,
que não só ficará honrado com a obrigação, como
ainda chamará a si o dever de ampliar todos os
serviços de instalação elétrica daquela antiga
emprêsa,
contribuindo,
portanto,
para
o
enriquecimento do próprio patrimônio nacional.
Daí, Sr. Presidente, se amanhã quaisquer
credores da Emprêsa Sul-Brasileira de Eletricidade
S. A. se apresentarem para valimento dos us
créditos, terão a oportunidade de encontrarem
melhorada e ampliada com os recursos do próprio
Estado de Santa Catarina.
Foi nesta convicção, Sr. Presidente, que a
bancada catarinense apresentou êste projeto, que
visa beneficiar dois Estados e, ao mesmo tempo,
estabelecer um laço de solidariedade entre o
Govêrno da União e o de Santa Catarina para que se
resolvam problemas de ordem industrial que não só
interessa àquelas duas regiões, como à própria
economia nacional.
Por êsse motivo, Sr. Presidente, defendo o
projeto que subscrevi e propugno pela sua
aprovação. (Muito bem; muito bem.)
O SR. PRESIDENTE: – Ninguém mais
desejando usar da palavra, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
O SR. ISMAR DE GÓES (para encaminhar a
votação): Sr. Presidente, quero chamar a atenção
do Senado, ainda uma vez, para a matéria em
votação.
Quando declarei que o projeto era pouco
moral, quis dizer que o mesmo iria tirar o direito aos
bens dos súditos do "eixo" daquêles que
verdadeiramente o têm – ou sejam as vítimas da
guerra, pessoas físicas ou jurídicas – para dá-Io a
quem a êle fez jús, antecipando-se a diversas
proposições que regulam o assunto.
Constitui um avanço, Sr. Presidente, o que se
pretende fazer. E quanto à argumentação que se
está desenvolvendo, de que não se trata de bens,
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embora não entenda de questões de direito, quero
chamar a atenção do meu ilustre colega, Senador Ivo
d'Aquino, para o parágrafo 3º do artigo 19 da
Constituição, que esclarece perfeitamente o assunto
quando trata do impôsto de transmissão, causamortis, de bens incorporeos: "O impôsto sôbre
transmissão causa-mortis de bens incorporeos,
inclusive títulos créditos" ... Seja como fôr, ações
sem dúvida, são bens.
Eu não quis discutir a necessidade dos
municípios de Joinville e vizinhos quanto ao
desenvolvimento da sua rêde elétrica. A mim me
parece, porém, que o acertado seria pôr em
execução o art. 2º do Decreto-lei que manda
colocar à venda as referidas ações. O resultado
dessa venda iria constituir o fundo, ou uma parte do
fundo para indenização às vitimas da guerra. O
Estado de Santa Catarina tão interessado no
assunto, poderia então, concorrer à aquisição
dessas ações, contribuindo, desta forma, para o fim
a que se destinou o Decreto número 4.166 e
fazendo, ao mesmo tempo jús ao que tem em vista
que é o desenvolvimento da rêde elétrica de
Joinville e municípios vizinhos.
Êste. Sr. Presidente seria o modo justo e o
modo moral. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o
Realmente submeto a votos substitutivo da
Comissão de Constituição e Justiça.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
E' aprovado o seguinte
Substitutivo
Ao Projeto nº 5, de 148
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam transferidas ao Estado de Santa
Catarina, como auxílio à solução do problema do
aumento de energia elétrica à sua Capital e
municípios limitrofes, seis mil quatrocentos e
quarenta e quatro (6.444) ações da Emprêsa Sul
Brasileira de Eletricidade S. A. (Emprêsa) do valor
nominal de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) cada uma,
pertencentes antes a Berliner Handels –
Geselleschaft, de Berlim, Alemanha, e que pelo
Decreto-lei nº 8.206 de 22 de novembro de 1945,
foram incorporadas ao patrimônio da União.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

E' declarado prejudicado o seguinte:
PROJETO
Nº 5, de 1948
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam transferidas ao patrimônio do
Estado de Santa Catarina, por doação, seis mil e
quatrocentos e quarenta e quatro (6.444) ações da
Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade, S. A., do
valor nominal de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) cada
uma pertencentes antas à Berliner HandelsGeselleschaft, de Berlim, Alemanha, e que, pelo
Decreto-lei nº 8.206, de 22 de novembro de 1945,
foram incorporadas ao patrimônio da União.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
E' sem debate aprovada em discussão única e
vai à sanção a seguinte:
PROPOSIÇÃO
Nº 296 – 1947
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministério da Fazenda o crédito especial de
sessenta
e
cinco
milhões
de
cruzeiros
(Cr$ 65.000.000,00), para atender ao primeiro e
segundo pagamentos, no total de três milhões
quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e
oitenta e quatro dólares e sessenta centésimos
(US$ 3.468.884,60), do contrato firmado entre o
Govêrno do Brasil e o dos Estados Unidos da
América do Norte, em 24 de junho de 1946, relativos
à aquisição de bens excedentes de guerra.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
Discussão única do Projeto de Resolução nº 4,
de 1948, autorizando o Governador do Estado do
Espírito Santo a contrair empréstimo de 8 milhões de
dólares nos Estados Unidos da América do Norte.
(Com pareceres ns. 185 e 186, respectivamente, das
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças)
(êste último oferecendo emenda).
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Em
discussão o Projeto de Resolução número 4. (Pausa).
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Não havendo quem queira usar da palavra,
È sem debate aprovada em discussão única e
encerro a discussão.
sobe à sanção a seguinte
Vai ser votada em primeiro lugar a emenda
oferecida pela Comissão de Finanças.
PROPOSIÇÃO
É aprovada a seguinte:
Nº 21 – 1948
EMENDA
Congresso Nacional decreta: Art. 1º É o Poder
Ao Projeto de Resolução nº 4, de 1948
Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da
5ª – O empréstimo se destina às seguintes Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial de
aplicações:
Cr$
50.000.000,00
(cinqüenta um milhão, cento e quarenta e um mil, duzentos e
milhões de cruzeiros) para ampliação e oitenta e nove cruzeiros (Cr$ 1.141.289,00) para atender
aparelhamento do pôrto de Vitória, tendo em ao pagamento de despesas (Serviço e Encargos)
vista contrato de exploração firmado entre o com a internação de menores em estabelecimentos
Govêrno
do
Estado
e
a
União; particulares, durante o ano de 1946.
Cr$
70.000.000,00
(setenta
milhões
de
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de
cruzeiros) para o desenvolvimento e realização sua publicação.
do
plano
rodoviário
estadual
e
Cr$
Art. 3º – Revogam-se as disposições em
40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) contrário.
para o fomento da produção agro-pecuária e
É sem debate aprovada em discussão única e
industrial inclusive o plano de eletrificação do vai à Comissão de Redação de Leis a seguinte
Estado.
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores que
PROPOSIÇÃO
aprovam o Projeto assim emendado, queiram
ficar sentados. (Pausa).
Nº 35 – 1948
É aprovado com a emenda supra e vai à
Comissão de Redação de Leis o seguinte:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir,
PROJETO DE RESOLUÇÃO
pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o
crédito suplementar de sessenta e oito mil e cem
Nº 4 – 1948
cruzeiros (Cr$ 68.100,00), à verba 1 – Pessoal –
Consignação III – Vantagens – Subconsignação 14 –
O Senado Federal, tendo em vista a Gratificação de Representação 35 – Tribunais
Mensagem do Governador do Estado do Espírito Eleitorais, de anexo número 18, da Lei nº 3, de 2 de
Santo, de 24 de dezembro de 1947, e nos têrmos dezembro de 1946, que orça a Receita e fixa a
do artigo 63, nº II da Constituição da República, Despesa – para o exercício de 1947, a fim de
resolve autorizar ao Govêrno do Estado do atender a despesas decorrentes de gratificações ao
Espírito Santo a contrair, no País ou no exterior Procurador e Juízes do Estado da Paraíba.
um empréstimo de oito milhões de dólares, dando
Art. 2º Revogam-se as disposições em
como garantias as que consigna a Lei nº 45, de contrário.
24 de dezembro de 1947, da Assembléia
São sem debate aprovadas em discussão
Legislativa do Estado e mediante as seguintes única e sobem à sanção as seguintes proposições:
condições:
1ª – o empréstimo, ora autorizado, será
PROPOSIÇÃO
resgatado no prazo mínimo de 20 anos;
2ª – as amortizações terão início dois anos
Nº 311 – 1947
imediatamente após o início das aplicações;
3ª – os juros do empréstimo em referência
Congresso Nacional decreta:
correrão à taxa de 4% ao ano;
Artigo único. É o Poder Executivo autorizado
4ª – o empréstimo será feito ao par, sob a a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito
modalidade de um financiamento, sem emissão de títulos. especial de dezoito milhões e quarenta e dois mil,
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trezentos e oitenta e nove cruzeiros e emendado, queiram conservar-se como se acham.
vinte centavos, para atender conforme processo (Pausa.
protocolado no Ministério da Fazenda, sob o
E aprovado com a emenda supra e vai à Comissão
número 191.459-46, a despesa Serviços e de Redação de Leis o seguinte
Encargos relativa à remessa de fundos
para
importação
de
materiais,
feitas
PROJETO DE RESOLUÇÃO
pela Organização Henrique Lage, Patrimônio
Nacional, extinta em virtude do disposto no
Nº 5, de 1948
art. 4º do Decreto-lei nº 9.618, de 28 de agôsto
de 1946; revogadas as disposições em contrário.
"Art. 1º Fica o Estado do Ceará autorizado a cobrar
pelo prazo de cinco anos, o impôsto de exportação de
PROPOSIÇÃO
mercadorias de sua produção para o estrangeiro, até o
máximo de 10% ad valorem.
Nº 27 – 1948
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário".
O Congresso Nacional decreta:
Discussão única da Proposição nº 29, de 1947,
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado que dispõe sôbre os direitos e garantias trabalhistas dos
a
abrir,
pelo
Ministério
das
Relações empregados de Emprêsas Mútuas de Seguros de Vida,
Exteriores, o crédito especial de Cr$ 1.000.000 (Com pareceres nº 166, de 1947, da Comissão de Justiça,
(um milhão de cruzeiros), para fazer face à 385, de 1947, da Comissão de Trabalho e Previdência
liquidação
das
despesas
decorrentes Social e voto em separado do Senador Filinto Müller
da
realização
da
Conferência oferecendo substitutivo; e 181, de 1948, da Comissão de
Interamericana para a Manutenção da Paz e da Finanças).
Segurança
do
Continente,
realizada
em
E' lida e aprovada a seguinte
Petrópolis.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
EMENDA
contrário.
Discussão
única
do
Projeto
de
A Proposição nº 29, de 1947
Resolução nº 5, de 1948, autorizando o
Art. 1º Suprimam-se as palavras: - "Cujos efeitos
Estado do Ceará a cobrar, pelo prazo de são declarados insubsistentes".
5
anos,
o
impôsto
de
exportação
de mercadorias de sua produção para
Justificação
o estrangeiro, até o máximo de 10% ad
valorem (Com pareceres ns. 191 e 192,
Justifica-se que uma lei revogue outra. Não no,
respectivamente,
das
Comissões
de parece razoável entretanto, que seus efeitos cheguem ao
Constituição e Justiça e de Finanças êste ponto de se declarar insubsistentes atos que foram
último oferecendo emenda).
legalmente praticados durante a vigência da lei que se
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Em procura revogar. E' levar muito longe os efeitos da nova
discussão o Projeto de Resolução número 5. lei. Se há prejudicados, êsses têm o recurso do judiciário.
Sala das Sessões, em 16 de fevereiro de 1948, –
(Pausa.)
Não havendo quem deseje usar da Alfredo Neves.
palavra, encerro a discussão.
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão.
Há uma emenda da Comissão de (Pausa).
Finanças
que
vai
ser
votada
em
A Proposição nº 29, de 1947, volta à Comissões
primeiro lugar, de acôrdo com o que dispõe competentes para emitirem parecer sôbre a emenda
o Regimento Interno.
oferecida.
E' sem debate aprovada em discussão única sobe
E' aprovada a seguinte
à sanção, a seguinte
EMENDA

PROPOSIÇÃO

Ao Projeto de Resolução nº 5, de 1943.
Nº 31 – 1948
Em lugar de "cinco anos" diga-se `três
anos".
O Congresso Nacional decreta:
O
SR.
PRESIDENTE:
–
Os
Art.
1º
E'
concedida
isenção
Senhores que aprovam o Projeto assim
de direitos de importação e demais taxas
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aduaneiras, inclusive impôsto de consumo para
7.000.000 (sete milhões) de quilos de gasolina de
aviação e 75.000 (setenta e cinco mil) quilos de óleo
lubrificante, importados pela S. A. Emprêsa de
Viação aérea Rio Grandense, VARIG, e destinados a
seus serviços.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se sobre a
mesa as redações finais dos projetos de resolução
ns. 4 e 5 da Proposição nº 35, de 1948.
O SR. SANTOS NEVES (Pela ordem): – Sr.
Presidente, peço a V. Ex.ª consulte o Senado sôbre
se dispensa de impressão o Parecer número 199,
dando redação final ao Projeto nº 4, de 1948, a fim
de ser imediatamente discutido e votado.
O SR. FERNANDES TAVORA (Pela ordem):
– Sr. Presidente, idêntico requerimento venho
formular em redação final do Projeto de Resolução
nº 5, constante do Parecer nº 200, que se encontra
sôbre a mesa, conforme acaba de anunciar V. Ex.ª.
O SR. ADALBERTO RIBEIRO (Pela ordem):
– Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte o
Senado sôbre se concede dispensa de publicação do
Parecer nº 201, dando redação final à Proposição nº
35, de 1948 a fim de que o mesmo possa ser
imediatamente discutido e votado.
O SR. FERREIRA DE SOUZA (Pela
ordem): – Sr. Presidente, a redação final da
Proposição nº 35, que V. Ex.ª acaba de
anunciar, não contêm alteração da matéria
votada. Tratando-se de simples formalidade,
convém realmente seja logo submetida ao
plenário.
O SR. PRESIDENTE: – Vou por em
votação o requerimento formulado pelo Sr.
Senador Santos Neves.
Os Senhores que o aprovam, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Aprovado.
Em votação agora o requerimento do Sr.
Senador Fernandes Tavora.
Os Srs. que o aprovam, queiram conservar-se
sentados. (Pausa)
Aprovado
Em
votação,
finalmente,
o
requerimento do Sr. Senador Adalberto Ribeiro.

Os Senhores que o aprovam, queiram ficar
sentados. (Pausa) .
Aprovado.
São sem debate aprovados os seguintes
pareceres:
PARECER
Nº 199 de 1948
Da Comissão de Redação de Leis Relator: Sr.
Ribeiro Gonçalves.
Redação final do Projeto de Resolução nº 4,
de 1948.
O Senado Federal, tendo em vista a
Mensagem do Governador do Espírito Santo, de 24
de dezembro de. 1947, nos têrmos do art. 63, II da
Constituição da República.
Resolve:
1ª – o empréstimo,. ora autorizado, será
resgatado no prazo mínino de 20 anos;
2ª – as amortizações terão início dois anos
imediatamente após o inicio das aplicações;
3ª – os juros do empréstimo em referenciar
correrão à taxa de 4% ao ano;
4ª – o empréstimo será feito ao par, sob a
modalidade de um financiamento, sem emissão de
títulos.
5ª – o empréstimo se destina às seguintes
aplicações: – Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões
de cruzeiros) para ampliação e aparelhamento do
pôrto de Vitória, tendo em vista contrato de
exploração firmado entre o Governo do Estado e a
União; Cr$ 70.000.000,00 (setenta milhões de
cruzeiros) para o desenvolvimento e realização do
plano rodoviário estadual e Cr$ 40.000.000,00
(quarenta milhões de cruzeiros) para o fomento da
produção agro-pecuária e industrial inclusive o plano
de eletrificação do Estado.
A Comissão de Redação de Leis, tendo em
vista o pronunciamento do Senado sôbre o Projeto
de Resolução nº 4 de 1948, oferece à consideração
da Casa, em anexo, a redação final do vencido.
Sala da Comissão de Redação dê – Leis, em
16 de fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. – Ribeiro Gonçalves, Relator.
– Cícero de Vasconcelos. – Waldemar Pedrosa.
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PARECER
Nº 200, de 1948
Da Comissão de Redação de Leis – Relator –
Sr. Ribeiro Gonçalves.
Redação final do Projeto de Resolução nº 5,
de 1948.
O Senado Federal, tendo em vista a
representação que lhe foi dirigida pelo Governador
do Estado do Ceará, constante do ofício protocolado
na Secretaria desta Casa do Congresso Nacional
sob o nº S-28, de 1947 e nos têrmos de parágrafo 6º
do art. 19 da Constituição Federal.
Resolve:
Art. 1º – Fica o Estado do Ceará autorizado a
cobrar, pelo prazo de três anos, a imposto de
exportação de mercadorias de sua produção para o
estrangeiro, até o maximo de 10 % ad valorem.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
A Comissão de Redação de Leis, tendo em
vista o pronunciamento do plenário sôbre o Projeto
de Resolução nº 5, de 1948, oferece à consideração
da Casa em anexo a redação final do vencido.
Sala das Comissões, em 16 de fevereiro de
1948. – Clodomir Cardoso, Presidente. – Ribeiro
Gonçalves, Relator. – Cícero de Vasconcelos. –
Waldemar Pedrosa.
PARECER
Nº 201, de 1948
Di Comissão de Redação de Leis.
Redação final da Proposição nº 35, de 1948.
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto nº 1.092, de 1947, da Câmara dos
Deputados, alterada para especial a classificação do
crédito e suprimida a referência do mesmo à Lei
Orçamentária de 1947, por se tratar de exercício
findo
Sala da Comissão de Redação de Leis, em .4
de fevereiro de 1948. – Clodomir Cardoso,
Presidente. - Ribeiro Gonçalves, Relator. – Cícero de
Vasconcelos.
Art. 1º – E' o Poder Executivo autorizado a
abrir,
pelo
Ministério
da
Justiça
e
Negócios
Interiores.
o
crédito
especial
de
sessenta e oito mil e cem cruzeiros (Cr$ 68.10000) a fim

de atender a despesas decorrentes de gratificação
ao Procurador e Juizes do Tribunal Regional Eleitoral
do Estado da Paraíba referentes ao Exercício de
1947.
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: – Os projetos de
resolução ns. 4 e 5, de 1948, vão à promulgação. A
Proposição nº 35, também dêste ano, sobe, a
sanção.
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
O SR. ATTILIO VIVACQUA (Para explicação
pessoal): – Sr. Presidente, pedi a palavra para fazer
ligeira declaração de voto, sôbre o projeto de
resolução nº 4.
Esta declaração tem por fim, Sr.
Presidente, ressalvar pontos de vista da política
financeira
e,
também,
resguardar
minha
responsabilidade perante o povo do Espírito
Santo.
Na Comissão de Constituição e Justiça, o
assunto foi considerado por mim do ponto de
vista estritamente constitucional, em particular no
que diz respeito aos pressupostos e condições
que cumpre ao Senado estabelecer, no exercício
de suas relevantes funções previstas nos artigos
33, 63, nº III da Constituição Federal.
Essa autorização é, como diz Pontes de
Miranda, formalidade integrativa, essencial para
existência legal da obrigação do empréstimo.
Conforme entendeu a Comissão de
Constituição e Justiça, dentro da interpretação
dos têxtos constitucionais, feita à luz da
esclarecida e culta inteligência do eminente
relator, o Senador Waldemar Pedrosa a
autorização aos Estados, municípios e Distrito
Federal, para contrair empréstimos externos, há
de ser concedida em têrmos restritos, a saber,
com a meação de régias as condições básicas
da operação. Excluida está, portanto, a
autorização em têrmos gerais ou simplesmente
vaga, critério que ainda mais se patenteou com
a emenda oferecida pela ilustre Comissão de
Finanças.
Mas, na aprovação dessa emenda, o Senado
ultrapassou, data venia, sua competência, uma vez
que aí já se legisla sôbre o destino do empréstimo,
com invasão da competência do Poder Legislativo do
Estado.
Sem
dúvida,
tornar-se-á
necessário
novo
pronunciamento
do
Congresso Legislativo Estadual ao qual compete
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dispôr sôbre a dívida pública e os meios de solvê-la.
(Art. 18, § 3º, da Constituição do Espírito Santo.)
Sr. Presidente, quanto à conveniência da
operação, autorizada pelo Congresso do meu
Estado, e também apoiada pelo Senado da
República, devo declarar que, em princípio, sou
contrário, sobretudo, no momento acuai, á política de
empréstimos externos, política de que conservamos
a mais amarga das recordações.
Entretanto, se não associo meus aplausos a
essa providência, formulo meu mais sincero apêlo à
Assembléia Estadual, que ainda deverá manifestarse sôbre o assunto e ao Govêrno de minha terra
natal, na convicção de que não deixarão de agir sob
as melhores inspirações de patriotismo e de
devotamente aos interêsses do Estado.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade de
estar na tribuna, para fazer ressalva em relação à
proposição referente ao aumento do impôsto de
importação, pedida pelo Estado do Ceará.
Sou, também, contrário a providência dessa
natureza, antes de um estudo de caráter orgânico,
em que os tributos de exportação sejam examinados,
não só em relação á situação econômica ou
financeira do Estado em face do sistema tributário de
outras unidades federativas.
O SR. FERNANDES TAVORA: – V. Ex.ª
permite um aparte? (Assentimento do ordaro). –
Também como V. Ex.ª sou contrário a qualquer
imposto de importação. Infelizmente, a região
nordestina, só com muita dificuldade se vem
lentamente libertando dêsse Imposto realmente
indesejável. O Ceará, hoje, está reduzido a uma
posição financeira de tal ordem, que o Govêrno para
se manter foi obrigado – êle que já havia restringido
o imposto de importação a 4% – a ampliá-lo para
10%, pois, do contrário teria dificuldades em solver
seus compromissos. Era a explicação que desejava
dar ao meu nobre colega.
O SR. ATTILIO VIVACQVA: – Agradeço o
aparte de V. Exª Realmente, não ponho em dúvida
as razões que levaram o Estado do Ceará a solicitar
a medida. Apenas me coloco dentro do meu ponto
de vista político financeiro. (Muito bem; muito bem).
O
SR.
FERREIRA
DE
SOUZA
–
(Para
explicação
pessoaI):
–
Senhor
Presidente, é esta a última sessão da

convocação extraordinária. Vale neste instante,
como natural retrospécto que todos fazemos das
nossas atividades, com, o exame de consciência do
próprio Parlamento em tôrno de sua ação: se ela
correspondeu, ou não ao interêsse público.
É esta a ocasião, dizia eu, para manifestarmos nossa gratidão e homenagem a todos aqueles
que a merecem.
O Senado da República, nêsses dois mêses
de convocação extraordinária, deu uma das provas
mais evidentes, mais seguras da compreensão que
tem da sua alta missão no regime. Basta notar que
não tendo dêle partido aquela iniciativa, não tendo
sido o requerimento a respeito firmado por qualquer
dos seus membros, não lhe faltou, um dia sequer,
número para as votações.
Todos tivemos em mente a responsabilidade
que pesa sôbre o nossos ombros, todos
compreendemos a natural expectativa da opinião
pública em tôrno de um novo Parlamento que tem de
lutar mais do que outro qualquer contra as naturais
prevenções, contra as impressões e mesmo com as
idéias daqueles que lhe não compreendem a
grandeza e que não sabem analisar-lhe a grande
utilidade no regime.
Não se pode sequer dizer que legislamos
pouco, pois trabalhamos como pudémos e se as
nossas deliberações sofreram demora é que, para a
própria perfeição da obra se torna essencial essa
demora.
Quando se saiu, como saímos, de um regime
discricionário, em que a máquina legislativa
funcionava com a mais absoluta facilidade, sem
mesmo atender ,sempre aos imperativos das
conveniências nacionais) quando se sente isso e que
se pôde proclamar a necessidade de maior demora
na elaboração das normas legislativas do País.
Apesar de assim pensarmos, trabalhou tanto
quanto podia trabalhar Nenhum dos seus membros
faltou ao cumprimento do seu dever. As suas
Comissões funcionaram a absoluto contento e
conseguimos dar ao País, nesta fase, leis de grande
importância, como a Lei Orgânica do Distrito Federal,
a Lei do Juri, a Lei de Moratória aos Pecuaristas, da
mesmo passo que deixamos com elaboração quase
terminada
outros
diplomas
de
grande
importância e de excepcional relêvo na vida do País.
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Não é, porém. o instante, Senhor Presidente,
de fazermos o nosso elogio. E apenas o de
levantarmos a cabeça diante do povo brasileiro e
afirmarmos, com a mais absoluta convicção, que
soubemos, tanto quanto Deus nos permitiu, cumprir
rigorosamente o nosso dever.
O povo brasileiro pode, assim, confiar no seu
Parlamento, pode estar certo de que mau grado a
inexperiência inculpada de muitos legisladores em
tôrno da sua própria função – pois saímos de uma
fase em que não se formavam mais homens
públicos, em que se fecharam as escolas de
estadistas – as nossas atividades se vêm
encaminhando bem e os homens públicos do Brasil,
mesmo os mais inexperientes, mesmo aqueles que
foram colhidos de surpresa por uma eleição, e
enviados ao Parlamento Nacional vêm conseguindo
penetrar criteriosamente nas suas funções,
conhecendo os seus meandros e dai partindo, a fim
de preparar para o Brasil dias mais felizes, graças a
uma legislação tanto quanto possível adaptada às
suas necessidades e às conveniências.
Não tem o Parlamento de hoje nenhum
motivo para se esconder ou envergonhar diante de
qualquer Parlamento do Brasil ou no mundo. Talvêz
tenhamos cometido muitos êrros são fortemente
contrabalançados pelos acêrtos, em maior
quantidade. E o que se pode dizer será justamente
o que eu disse, ainda ontem, em uma estação de
rádio a convite: pode-se dizer que os nossos êrros
não foram erros de vontade: foram êrros de
entendimento na observação e apreciação dos fatos,
no julgamento das providências necessárias ao País;
nunca, porém êrros de quem quizesse ver
desvirtuada a própria função em benefício de
determinadas pessoas ou grupos.
E' justo, Sr. Presidente, que nêste instante
nos rejubilemos porque poderemos confessar,
falar desta fórma à nacionalidade brasileira. E
assim fazendo, é justo que o Parlamento o
Senado manifeste à sua Mesa, às suas
Comissões, aos seus funcionários, a esta luzida
embaixada da imprensa que lhe acompanha os
trabalhos com tanta dedicação, amor e
patriotismo, à operosa Imprensa Nacional, a sua
inteira gratidão.
O
êxito
de
todos.
O
que
de
bom
daqui
saiu,
não
partiu
de
uma cabeça, de uma mentalidade, foi obra

geral, dos que sugeriram, inicialmente, as medidas,
dos que estudaram, dos que votaram e da Mesa, que
bem dirigiu os serviços, com imparcialidade,
segurança e bôa interpretação. E' de salientar,
também, o trabalho de colaboração do funcionalismo
da Casa, que não nos faltou, um momento siquer
com a sua dedicação e o seu grande interêsse,
para o êxito dos nossos trabalhas. Foi Obra,
também, de uma imprensa esclarecida, de
jornalistas que não fizeram da bancada do
Senado meios de uma atividade cômoda, mas
que procuraram dela fazer instrumento da
publicidade segura em torno da ação licita e
honesta dos homens ao Parlamento.
Com estas palavras, Sr. Presidente, quero
propôr ao senado que manifeste à sua Mesa, aos
seus funcionários. aos jornalistas que lhe
acompanham os trabalhos, à Imprensa Nacional,
o seu voto de agradecimento pela colaboração
valiosa nessa sua atividade, que visou apenas,
como visará em qualquer tempo, o bem do Brasil.
(Muito bem; muito bem. Palmas prolongadas).
O SR. IVO D'AQUINO (Para explicação
pessoal): – Sr. Presidente, não foi certamente o
Senado que teve a iniciativa de pedir a
convocação extraordinária da Sessão que ora se
encerra.
Creio, mesmo, Sr. Presidente, que se essa
convocação tivesse dependido do Senado da
República, ela não se teria realizado.
Ao encerrar-se a primeira sessão desta
legislatura, tive a oportunidade de me manifestar
contra a prorrogação que já se fêz no ano passado, e
este ano se repetiu.
Não obstante ter sido o Senado alheio a essa
iniciativa, tomou a si a tarefa continuada, vigilante e
diária de honrar, através da ação de todos os
Senadores, a convocação que fôra feita, e que todos
procuramos converter em benefício a coletividade.
Certamente, como bem acentuou o nobre
Senador Parreira de Souza, não se pode
absolutamente deixar de reconhecer ao Senado da
República a probidade e espírito público com que
procurou nesses dois meses de prorrogação das
suas sessões dar conta de todos os trabalhos, que
lhe incumbem, por fôrça da Constituição.
Cada vez mais – estou a crer o
Parlamento
Brasileiro
compreende
que a sua missão é a de acompanhar não
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só com atenção, mas também com a melhor
diligência as solicitações sociais. Nem só os
problemas da época presente os mesmos de eras
passadas, em que o Parlamento podia mais
repousadamente cumprir as suas atribuições, de tal
sorte os problemas atuais exigem soluções
imediatas.
Neste particular, penso que não se poderá
increpar ao Senado qualquer desatenção ou
despiciência.
Por outro lado, se alguém ainda tivesse
dúvidas do acêrto do constituinte, quanto à
organização bi-cameral, no nosso sistema
legislativo, penso que a ação do Senado a terá
dissipado. E é a atual prática legislativa que está a
demonstrar, a cada momento, a necessidade da
existência da Câmara dos Deputados e a do
Senado Federal, como câmaras revisoras uma da
outra, ampliando, por esta forma, o ângulo da crítica
e da colaboração, e, por isto mesmo, servindo
melhor o regime democrático, que é o regime por
excelência da dialética e do amplo debate.
E essa tarefa, assim a Câmara dos
Deputados, como o Senado, a desempenharem
com o mais sereno e elevado descortínio, para
honra da democracia brasileira.
Sr. Presidente, nada tenho a acrescentar ao
requerimento que acaba de ser feito pelo ilustre
Senador Ferreira de Souza, para que da Ata conste
o reconhecimento de todos nós pela orientação da
Mesa do Senado, pela solicitude de todos os
funcionários desta Casa e, também, pela
colaboração da imprensa que, todos os dias, tem
estado próxima dos nossos trabalhos e verificado
que não nos tem orientado o desejo de ganhar a
popularidade, através dos juízos apressados, fáceis
muitas vezes de obter, mas inconsistentes para
resistirmos à crítica do tempo. Nossa preocupação
tem sido a de servir, antes de tudo, à coletividade.
Assim, Sr. Presidente, em meu nome e no do
meu partido, nêste último dia de sessão, a todos só
posso apresentar as nossas congratulações pelo
encerramento dos trabalhos que, mais uma vez,
distinguiram e honraram o Parlamento Nacional.
(Muito bem; muito bem. Palmas.)
O SR. ATILIO VIVACQUA: – (Para
explicação
pessoal)
Sr.
Presidente.
o
encerramento dos nossos trabalhos, como
assinalaram em suas brilhantes orações os ilustres
Senadores Ferreira de Souza e Ivo d'Aquino, é

marco de nossas atividades construtivas a serviço das
instituições e do país.
Quando não faltam ainda investidas contra o
Parlamento
Nacional,
graças
a
lamentável
incompreesão, é por isto mesmo. confortador o
balanço da significação dêste, que podemos fazer no
término desta sessão.
Sem dúvida, não faltam imperfeições em
nossas atividades, mas a esta altura do
funcionamento do Congresso Nacional, a Nação
quando, numa reflexão serena, examinar a nossa
atuação, não poderá deixar de reconhecer a
sinceridade, o devotamento e a operosidade com que
os representantes do povo têm procurado
desempenhar seu mandato.
Nêste momento, o país encontra-se nas últimas
etapas da sua reorganização constitucional, com a
conclusão das eleições municipais. Voltando os olhos
para a fase da Constituinte, contemplamos aquêle
espetáculo de compreensão, de colaboração e de
unidade de vistas, num esfôrço comum que, através
das maiores divirgências doutrinárias e ideológicas,
dotou o país de uma Constituição.
Sr. Presidente, o povo brasileiro, cuja vocação
democrática encontra no Parlamento a sua mais alta
expressão, não deixará de fazer justiça à nossa
sinceridade. Meu partido associa-se às manifestações
de aplausos que o requerimento apresentado pelo
Senador Ferreira de Souza visa em relação à Mesa,
às ilustres Comissões, ao corpo de funcionários desta
Casa e à imprensa, cuja colaboração devemos
realçar, pelo seu espírito sempre construtivo.
De sorte, Sr. Presidente, que podemos, na
verdade, nos sentir satisfeitos, em face de um dever
constitucional cumprido com dignidade e com
elevação.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE: – O Senado ouviu o
requerimento formulado pelo Sr. Ferreira de Souza,
secundado pelos Srs. d'Aquino e Attilio Vivacqua, no
sentido de se consignar em ata um voto de louvor à
Mesa, aos funcionários da Casa e à bancada de
imprensa.
Os Senhores que estiverem de acôrdo com o
requerimento, queiram conservar-se sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
O Sr. 1º secretário vai proceder à leitura
da
emenda
dos
trabalhos
do
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Senado no período da sessão legislativa
extraordinária, que hoje se encerra.
O SR. ADALBERTO RIBEIRO (2º Suplente,
servindo de 1º Secretário): – Procede à leitura do
seguinte:
RELATÓRIO
Senhores Senadores:
Cabe-no,, nesta oportunidade, a honra de
declarar encerrada a atividade do Senado Federal na
2ª sessão legislativa extraordinária da primeira
legislatura.
Ao fazê-lo, é para nós grande satisfação poder
assinalar que o Senado Federal, embora não tenha
participado da convocação do Congresso Nacional
para êste período excepcional de funcionamento, de
16 de dezembro de 1947 a 16 de fevereiro corrente,
ato levado a efeito por um têrço dos componentes da
Câmara dos Srs. Deputados dedicou o seu maior
efôrço por que fôsse êle devidamente aproveitado
em tarefa profícua e patriótica.
Em 52 dias úteis que se reduzem a 43, se
descontados os sábados, em que normalmente o
plenário não se reune, foram realizadas 47 sessões,
contando sempre com suficiente número para as
deliberações. Merece, mesmo registro especial a
circunstância de sempre se conservar o (ilegível)
para as votações até o final da ordem do dia, mesmo
nas sessões mais longas e exaustivas.
E', pois, de inteira justiça proclamar à nação
que os mandatários da sua confiança, no Senado da
República, souberam corresponder às suas justas
expectativas, num esfôrço continuado e sem
esmorecimentos por bem desempenhar as funções
inerentes aos mandatos recebidos.
Também, como nos anteriores relatórios da
Presidência, com justo desvanecimento podemos
consignar, mais uma vez, o ambiente de ordem,
serenidade,
consideração
pessoal
e
alta
responsabilidade que caracteriza os trabalhos do
Senado, assim no plenário como nas Comissões,
jamais perturbado pelo ardor dos debates políticos
ou das controvérsias doutrinárias.
De perfeita cordialidade foram sempre, por
igual, as relações dêste ramo do Legislativo Federal
com
os
demais
Poderes
da
República
e dos Estados, e com as autoridade federais
estaduais
e
municipais,
de
todos
rece-

bendo constantes manifestações de respeito e
atos de prestígio e colaboração.
Na sessão legislativa ora a encerrar-se
tiveram início nesta Casa a 9 projetos de lei, dos
quais 3 já viram encerrado o seu ciclo regimental
no Senado, sendo encaminhados à Câmara dos
Senhores Deputados. Projetos de resolução
pertinentes a matéria da nossa economia interna,
foram apresentados em número de 3, já ultimados.
Da Câmara foram recebidos 73 proposições,
já tendo 59 subido à sanção 8 voltado àquela
Casa, com a nossa colaboração traduzida em 2
emendas.
Pela Presidência desta Casa foram
promulgados 15 atos, a saber:
I – Leis a que o Chefe do Poder Executivo
houve por bem não dar sanção expressa nem
vetar:
Nº 171.47 – Regularizando a situação dos
reformados e aposentados pelo art. 177 da Carta
Constitucional de 1937: e
Nº 200-47 – Dispondo sôbre os funcionários
da carreira de Contador dos Quadros Permanentes
e Suplementar do Ministério da Fazenda,
II – Atos da competência privativa do
Congresso NacionaI:
Leis:
Nº 190-47 – Aprovando os registros, sob
reserva, feitos pelo Tribunal de Contas, na sessão
de 10-1-47 sôbre pagamento de despesas do
Departamento Administrativo do Serviço Público;
Nº 191-47 – Aprovando os registors, sob
reserva, feitos pelo Tribunal de Contas, nas
sessões, de 10 a 14 de janeiro de 1947, sôbre
pagamento de despesa do Ministério da
Agricultura: e
Nº 201-47 – Aprovando os registros, feitos
sob reserva pelo Tribunal de Contas, sôbre o
pagamento de Cr$ 342.946,20 por exercícios
findos a "Serviço Hollerith S. A.".
Decretos Legislativos:
Nº 6-48 – Aprovando o Acôrdo firmado na
Conferência de Neuchatel. Suíça, em 8-2-47,
referente à conservação ou restauração dos
direitos de propriedade industrial atingidos pela
segunda guerra mundial:
Nº 1-48 – Aprovando o contrato celebrado a
8-7-47 entre o Departamento Federal de
Segurança Pública
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e o Instituto Brasileiro de Mecanização Serviços
Hollerith S. A., para a elaboração mecânica dos
serviços referentes ao pessoal;
Nº 2-48 – Aprovando o contrato celebrado a
23-5-47 entre o Ministério da Agricultura e o Instituto
Brasileiro de Mecanização. Serviços Hollerith S. A.,
para a execução dos cálculos mensais e anuais das
observações meteorológicas;
Nº 3-48 – Aprovando a Convenção para a
proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas
naturais dos países da América;
Nº 4-48 – Aprovando o texto da Convenção
sôbre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas;
Nº 5-48 – Aprovando o Tratado Interamericano
de Assistência Recíproca, para a Manutenção da
Paz e da Segurança do Continente.
Nº 6-48 – Aprovando os Atos concluídos na
Conferência Internacional de Saúde.
Atos da Competência privativa de Senado
Federal:
Resolução – Aprova o novo Regimento Interno
do Senado Federal.
Resolução – Autoriza o Estado de Ceará a
cobrar, pelo prazo de 3 anos o impôsto de
exportação de mercadorias de sua produção para o
estrangeiro, até o máximo de 10% ad valorem.
Resolução – Autoriza o Govêrno do Estado do
Espírito Santo a contrair, nos Estados Unidos da
América, um empréstimo de oito milhões, de dólares,
nas condições que especifica.
Das demais matérias que ocuparam a nossa
atenção no período em aprêço merecem especial
destaque as seguintes:
A) – Já ultimadas nas duas Casas do
Congresso;
I) – Projetos do Senado:
Nº 1-47 – Definindo os casos de competência
do Tribunal do Juri, em face do disposto na
Constituição vigente;
Nº 24-47 – Dispondo sôbre a extinção de
mandatos (Lei nº 211-48).
Proposições da Câmara:
Nº 103-47 – Acrescentando o § 4º do art. 81 e
modificando a redação dos arts. 82 e 84 do Decretolei número 9.760, de 1946, que dispõe sôbre bens
imóveis da União;
Nº 142-47 – Restabelecendo o direito de
graduação
para
os
oficiais
das

Fôrças Armadas quando atingido nº 1 dos respectivos
quadros e assegurando a passagem para a reserva ou
reforma, no pôsto superior aos que entram na proposta
de promoção por merecimento e tenham mais de 30
anos de serviço:
Nº 174-47 – Autorizando o Poder Executivo a
dar a necessária garantia por intermédio do Tesouro
Nacional, à operação de compra ao Govêrno dos
Estados Unidos da América do Norte pela Companhia
Nacional de Navegação Costeira, de 6 navios (Lei
número 2.237-48);
Nº 191-47 – Mandando promover ao pôsto de
capitão os primeiros tenentes da ativa das forças
armadas que contarem presentemente 10 anos como
subalternos (Lei nº 1913-48);
Nº 198-47 – Dispondo sôbre a forma de
pagamento dos débitos civis e comerciais dos
criadores e recriadores do gado bovino (Lei nº 2$9-48);
Nº 242-47 – Dispondo sôbre a composição do
Ministério Público do Distrito Federal (Lei nº 216-48);
Nº 244-47 – Estabelecendo o horário de
trabalho do pessoal da Guarda Civil do Departamento
Federal de Segurança Pública e dando outras
providências;
Nº 261-47 – Autorizando a abertura, pelo
Ministério da Agricultura, de crédito especial de Cr$
165.000,00 para pagamento de auxilio decorrente de
acôrdo firmado com o Estado do Rio Grande do Sul;
Nº 264-47 – Autorizando o Poder Executivo a
abrir, ao Ministério da Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 2.500.000,00 para atender a despesas
com medidas profiláticas de emergência (Lei nº 20247);
Nº 284-47 – Restabelecendo os quadros
paralelos criados no Exército em 1932 e dando outras
providências.
Nº 291-47 – Dispondo sôbre o contrôle de
emergência do comércio de importação e exportação;
Nº 297-47 – Abrindo, pelo Ministério da
Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$
27.201.204,50, para pagamento à Prefeitura do Distrito
Federal, do auxilio destinado à manutenção, no
corrente exercício, dos serviços de esgotos da Capital
da República e dando outras providências;
Nº 315-47 – Estendendo aos alunos
matriculados na Escola Naval as mesmas regalias,
direitos e vantagens assegurados aos cadetes da
Escola de Aeronáutica no que concerne à refor-

– 564 –
ma por incapacidade para o serviço militar.
Nº 3-48 – Autorizando o aumento do capital da
Companhia Vale do Rio Doce S. A., e dando outras
providências;
Nº 5-48 – Autorizando a prestação de auxílio
às populações dos Estados da Bahia, Sergipe,
Alagoas e Rio Grande do Norte;
Nº 24-48 – Dispondo sôbre os padrões de
vencimentos dos cargos que integram o quadro da
Secretaria de Supremo Tribunal Federal;
Nº 36-48 – Autorizando o financiamento do
saldo de safra de cêrca de carnaúba de 1946-47 e
da safra de 1947-48 e dando outras providências.
B) – Já ultimados pelo Senado Ainda em curso
na Câmara.
Projetos do Senado.
Nº 15-47 – Assegurando promoção ao pôsto
imediato e graduação ao subseqüente aos oficiais
das fôrças armadas que passarem para a inatividade
e contarem 40 ou mais anos de serviço efetivo:
Nº 1-48 – Dispondo sôbre a aposentadoria dos
membros do Ministério Público com os requisitos do
art. 30 ns. I e II do Ato das Disposições
Constoitucionais Transitórias;
Nº 3-48 – Dispondo sôbre a classificação do
funcionários civis ou militares que reverteram à
atividade em virtude da Lei nº 171, de 1947.
Proposições da Câmara

Corpo de Bombeiros as vantagens de promoção ao
pôsto imediatamente superior;
Nº 183-47 – Estabelecendo a licença-prêmio e
diciplinando a sua concessão;
Nº 197-47 – Concedendo vantagens a
militares que participaram de operações de guerra;
Nº 177-47 – Prorrogando o prazo da
contribuição à Viação Férrea Federal, arrendada ao
Rio Grande do Sul, e concedendo igual tratamento à
Rêde Mineira de Viação.
C) – Ainda em curso no Senado Projetos:
Nº 7-47 – Modificando as operações cambiais
reguladas pelo Decreto-lei nº 9.025, de 27 de
fevereiro de 1946, e dando outras providências;
Nº 13-47 – Regulando os depósitos em
dinheiro, sem juros.
Proposições da Câmara dos Deputados
Nº 29-47 – Dispõe sôbre os direitos e
garantias trabalhistas dos empregados de Empresas
Mútuas de Seguros de Vida;
Nº 178-47 – Criando o Fundo de Indenização
às vitimas de guerra e dando outras providências:
Nº 201-47 – Reorganizando a Contadoria
Geral da República e dando outras providências.
Da Comissão Mista de Leis Complementares

Nº 9-48 – Estabelecendo normas para a
Nº 76-47 – Autorizando o Poder Executivo a concessão
de
assistência
judiciária
aos
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o necessitados.
crédito especial de CrI 50.469.500,00 para a
As Comissões, por eu turno, tiveram intensa
aquisição das unidades flutuantes que especifica:
atividade, expressa nos seguintes números:
Nº 108-47 – Dispondo sôbre a abertura de
contas bancárias a súditos do Eixo;
Reuniões Pareceres
Nº 145-47 – Mandando contar em dôbro, o Diretora.......................
4
15
tempo de serviço prestado por oficiais praças ou Constituição e
funcionários públicos, à Expedição Roncador-Xingu.
Justiça.........................
14
73
Nº 182-47 – Revigorando, durante sessenta Finanças.....................
15
76
dias, o Decreto nº 9.297, de 27-5-46, que estendeu Educação e Cultura....
3
8
aos oficiais do
Fôrças Armadas..........
2
13
Relações Exteriores....
8
7
Agricultura, Indústria e
Comércio.....................
3
9
Trabalho e
Previdência Social......
1
Viação e Obras
Públicas......................
10
11
Saúde..........................
1
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Redação de Leis.........
1
59
Especial de Revisão
do Regimento Interno..
2
Em 7 reuniões conjuntas do Congresso
Nacional tomou parte o Senado Federal, para a
apreciação de vetos presidenciais, que mereceram
aceitação, a saber:
Ao projeto de lei que dispunha sôbre a
remuneração mínima dos que trabalham em
atividades jornalísticas;
A dispositivos do projeto de lei que dispunha
sôbre a forma de pagamento dos débitos civis e
comerciais dos criadores e recriadores de gado
bovino;
Ao projeto de lei que restabelecia o direito de
graduação para os oficiais das Fôrças Armadas
quando atingirem o nº 1 dos respectivos quadros; e
A dispositivos do projeto de Lei Orgânica do
Distrito Federal.
A Comissão Mista de Leis Complementares da
Constituição contou com a coloboração de
representantes de Senado nos trabalhos levados a
efeito, dentre os quais figura o anteprojeto nº 2-48
apresentado nesta Casa na sessão de 6-2-48.
O Regimento Interno, depois de longo e
meticuloso estudo, foi afinal submetido ao exame do
plenário, sendo a sua redação definitiva aprovada
em sessão de 13-2-48 e já feita a devida
promulgação.
Terminada com a sanção, a elaboração da Lei
que tomou o nº 211, de 7 de janeiro último, cumpriu
a Mesa do Senado o dever de declarar cassados os
mandatos do Senador Luiz CarIos Prestes e de seu
suplente, Senhor Abel Chermont, eleitos no Distrito
Federal sob a legenda do Partido Comunista do
Brasil, que pelo Tribunal Superior Eleitoral tivera
anulado o seu registro como agremiação política.
Duas licenças foram concedidas: de 6 meses,
a partir de 2-1-48, ao Senador Getúlio Vargas, cujo
suplente, Sr. Camilo Mércio, entrou em exercício a
15 do mesmo mês; e de 3 meses, a partir de 12-1247, em prorrogação, ao Senador Magalhães Barata,
cuja cadeira contínua ocupada interinamente pelo
seu substituto legal, Senhor Azevedo Ribeiro.
Dois outros colegas que se achavam
licenciados
reassumiram
as
suas
ca-

deiras – os Srs. Senadores Alvaro Adolpho e Olavo
de Oliveira.
O Senado Federal teve a iniciativa aprovada
pela Câmara dos Deputados da Constituição de 3
Comissões Mistas a saber:
Para estudar e sugerir a extinção ou
reorganização dos Conselhos, Departamentos e
demais órgãos da administração que se tornaram
desnecessários ou exigentes de remodelações;
Para realizar um inquérito sôbre as causas
determinantes da crise do abastecimento de carne
às populações de São Paulo e desta Capital;
Para realizar investigações e estudos sôbre a
situação da produção agrícola.
No exercício de prerrogativa constitucional
tivemos oportunidade de manifestar-nos, pela
aprovação, sobre nomes escolhidos pelo Govêrno
para a chefia de missões diplomáticas permanentes
em países estrangeiros. Foram os seguintes os
nomes consagrados pela aquiescência do Senado
da República:
(ilegível) de Autoridades:
1)
Enviado
Extraordinário
e
Ministro
Plenipotenciário junto ao Grão Ducado de
Luxemburgo (Dr. Renato de Lacerda Lago);
2) Embaixador Extraordinário e Ministro
Plenipotenciário junto ao Govêrno Pontificio (Dr.
Frederico de Castelo Branco Clark):
3)
Embaixador
Extraordinário
e
Plenipotenciário e junta ao Govêrno dos Estados
Unidos da América (Dr. Maurício Nabuco);
4) ilegível dor na França (Doutor Carlos
Martins Pereira de Sousa).
Acontecimentos de relêvo social tiveram nos
e devido registro nos têrmos da nossa lei interna, a
saber:
Votos de congratulações:
Pela passagem da data de emancipação
política do Estado do Paraná.
Pelo falecimento do ex-senador por Goiás, Dr.
Mário Calado;
Pelo falecimento, do Deputado à Assembléia
Constituinte do Estado do Pará, Dr. Luís Clementino
de Oliveira.
Já quase ao encerrarmos as nossas atividades
nesta sessão legislativa, fomos surpreendidos por
um golpe que ferindo a nação, veio atingir
duramente o Senado Federal – o faleci-
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mento inesperado, a 13 dêste mês, de Dr. Antônio
Garcia de Medeiros Neto que durante uma
legislatura, no apogeu de uma vida pública cheia de
serviços ao País e de exemplos de nobreza e
patriotismo, nesta Casa representou o glorioso
Estado da Bahia ocupando-lhe com grande brilho e
dignidade a Presidência.
Ainda são de ontem as vozes que neste
plenário se ergueram, em sessão especialmente
convocada, para render-lhe as homenagens a que
fizera jús o grande brasileiro e para expressar a
profunda emoção desta Casa, se vê-lo desaparecer.
São êstes os registros que nos cumpre fazer,
no momento terminal dos nossos trabalhos. Não os
encerraremos, entretanto, sem uma palavra de
simpatia e de aplauso para os dignos funcionários do
Senado
Federal,
sempre
incansáveis
no
cumprimento do seu dever, e para os nobres
representantes da imprensa, que com tanta
dignidade colaboraram nos nossos trabalhos com a
sua crítica respeitosa e construtiva.
Elogio também merece, e de bom grado aqui o
consignamos, um grupo de servidores do país que,
tendo exercício junto a esta Casa, aqui nos dão
diàriamente a demonstração de seu devotamento ao
serviço público e de seu espírito de disciplina e de
correção – os funcionários da Agência postaltelegráfica e os guardas-civis encarregados sob a
autoridade da Mesa do Senado, do policiamento do
edifício.
O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores
Senadores acabaram de ouvir a leitura da resenha
dos trabalhos do Senado Federal durante a sessão
legislativa extraordinária.
Como ocupante eventual desta presidência,
cabe-me a honra de declarar encerrados os nossos
trabalhos.
Congratulo-me com os Srs. Senadores pela
maneira por que se desempenharam suas árduas e
elevadas funções. Embora não tivesse partido desta
Casa a iniciativa da convocação, sua tarefa
constitucional foi cumprida com todo patriotismo,
sendo de assinalar, como já fizeram os ilustres
oradores, que durante a presente prorrogação, não
deixou o Senado de funcionar um só dia, e jamais
deixou de ter número para as votações.
A leitura que acabou de ser feita da súmula
dos trabalhos bem demonstra o esfôrço dispendido
não só por todos os Srs. Senadores, como pelas

Comissões
técnicas
do
Senado,
no
desempenho de suas funções.
Cabe, também, à Mesa neste momento,
solidarizar-se com os votos de Iouvor referidos pelos
nobres líderes de partidos, que ocuparam a tribuna.
Não há negar a dedicação e patriotismo com que os
funcionários desta Casa desempenharam suas
tarefas durante os trabalhos legislativos. E
corresponde à mais estreita justiça estender os
encômios à bancada da Imprensa, pela dignidade e
correção com que se houve durante todo o período
de funcionamento do Senado.
Vou suspender a sessão por 15 minutos a fim
de ser elaborada a ata da presente sessão.
Suspende-se a sessão às 17 horas e 20
minutos, reabrindo-se às 17 horas e 35 minutos.
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Suplente (Servindo de 2º Secretário)
procede à leitura da ata da presente sessão, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.
O SR. PRESIDENTE: – Está encerrada a
sessão.
Levanta-se a sessão às 17,45 horas.
1ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA
1ª LEGISLATURA
(*) O Senado Federal decreta e eu, Nereu
Ramos, promulgo, para que produza os seus efeitos
a seguinte
RESOLUÇÃO
Nº 1, de 1948
O Senado Federal, tendo em vista a
representação que lhe foi dirigida pelo Governador
do Estado do Ceará constante do Ofício protocolado
na Secretaria desta Casa do Congresso Nacional
sob o nº S-28, de 1947, e nos têrmos do § 6º do art.
19 da Constituição Federal.
Resolve:
1º Fica o Estado do Ceará autorizado a cobrar,
pelo prazo de três anos, o impôsto de exportação de
––––––––––––––––––

(*) Reproduz-se por ter saído com omissões.
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mercadorias de sua produção para o estrangeiro,
O Senado Federal decreta e eu promulgo para
até o máximo de 10% ad valorem.
que produza os seus efeitos a seguinte
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de
1948. – Nereu Ramos, Presidente do Senado
RESOLUÇÃO
Federal.
(*) O Senado Federal decreta e eu, Nereu
Nº 3 – 1948
Ramos, promulgo, para que produza os seus efeitos
a seguinte
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
RESOLUÇÃO
Nº 2, de 1948
O Senado Federal, tendo em vista a
Mensagem do Governador do Estado do Espírito
Santo, de 24 de dezembro de 1947, e nos têrmos do
art. 63, II da Constituição da República, resolve
autorizar o Govêrno do Estado do Espírito Santo a
contrair, nos Estados Unidos da América do Norte,
um empréstimo de oito milhões de dólares, dando
como garantias as que consigna a Lei nº 45, de 20
de dezembro de 1947, da Assembléia Legislativa do
Estado e mediante as seguintes condições:
1ª o empréstimo, ora autorizado, será
resgatado no prazo mínimo de 20 anos;
2ª as amortizações terão início dois anos
imediatamente após o início das aplicações;
3ª os juros do empréstimo em referência
correrão à taxa de 4º ao ano;
4ª o empréstimo será feito ao par, sob a
modalidade de um financiamento, sem emissão de
títulos.
5ª o empréstimo se destina às seguintes
aplicações: Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de
cruzeiros) para ampliação e aparelhamento do pôrto
de Vitória, tendo em vista contrato de exploração
firmado entre o Governo do Estado e a União, Cr$
..70.000.000,00 (setenta milhões de cruzeiros) para o
desenvolvimento e realização do plano rodoviário
estadual e Cr$ 40.000.000.00 (quarenta milhões de
cruzeiros) para o fomento da produção agro-pecuária
e industrial, inclusive o plano de eletrificação do
Estado.
Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de
1948. – Nereu Ramos, Presidente do Senado
Federal.
––––––––––––––––––

(*) Reproduz-se por ter saído com omissões.

Art. 1º O Senado Federal tem sua sede na
Capital da República e enquanto não dispuser em
contrário, reunir-se-á no Palácio Monroe.
Parágrafo único. Em casos de guerra, de
comoção intestina, de calamidade pública, ou de
ocorrência que impossibilite o seu funcionamento no
Palácio Monroe, por determinação da Mesa ou da
Comissão Diretora a requerimento da maioria dos
senadores, o Senado Federal poderá reunir-se,
eventualmente, em qualquer outro local.
Art. 2º Cinco dias antes da data fixada para a
abertura do Congresso Nacional, deverão os senadores
comparecer ao edifício do Senado, às quatorze e meia
horas, para as reuniões preparatórias, que se realizarão
com a presença de, pelo menos, onze senadores e sob
a direção da Mesa, eleita para a sessão legislativa
anterior, excluídos os membros que tiverem perdido ou
terminado o mandato.
§ 1º O Senador impossibilitado de comparecer
às reuniões preparatórias comunicará êsse fato ao 1º
Secretário, declarando quando poderá fazê-lo.
§ 2º Na falta dos membros da Mesa da sessão
anterior, assumirá a presidência o Senador mais idoso,
ocupando os cargos de secretários os quatro mais
moços. Faltando os secretários, o provimento se fará na
ordem crescente das idades, a começar do mais moço.
Art. 3º Verificada a presença, na Capital Federal,
de senadores em número correspondente ao “quorum”
exigido no art. 81, § 1º, o Senado comunicá-lo-á à
Câmara dos Deputados e ao Presidente da República.
A mesma comunicação será feita no caso de não se
verificar êsse “quorum” até a véspera do dia fixado para
abertura do Congresso Nacional.
Art. 4º Satisfeito o disposto no artigo anterior,
o Vice-Presidente do Senado, ou o seu substituto
legal, dará por encerradas as reuniões preparatórias
e convidará os senadores para a sessão solene de
instalação do Congresso Nacional.
Art. 5º Além da instalação solene
a 15 de março de cada ano, haverá
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sessão conjunta do Senado e da Câmara dos
Deputados para:
I – inaugurar as sessões Legislativas
extraordinárias na forma da Constituição Federal;
II – elaborar ou reformar o Regimento Comum
(Const. Fed, artigo 41, II);
III – receber o compromisso do Presidente e do
Vice-Presidente da República (Const. Fed., art. 41, III);
IV – deliberar sôbre o veto (Const. Fed., art. 41, IV);
V – eleger o Presidente e o Vice-Presidente da
República, no caso previsto no § 2º do art. 7 da
Constituição Federal;
VI – deliberar sôbre decreto de estado de sítio
expedido pelo Presidente da República (Const. Fed.,
arts. 208, parágrafo único, e 211).
Art. 6º Sempre que um têrço dos membros do
Senado resolver convocar extraordinàriamente o
Congresso Nacional, na conformidade do art. 39,
parágrafo único, da Const. Fed., a Resolução será
promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente e
imediatamente publicada e comunicada ao
Presidente da Câmara dos Deputados, para as
providências necessárias à instalação da sessão
legislativa, nos têrmos do Regimento Comum.
TÍTULO II
DA MESA
CAPÍTULO I
COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES
Art. 7º A Mesa se compõe de um Presidente,
que é o Vice-Presidente da República, de um VicePresidente e de quatro secretários.
§ 1º Para suprir a ausência dos secretários,
haverá dois suplentes.
§ 2º O Presidente convidará quaisquer
senadores para substituírem os secretários, na
ausência dos suplentes.
§ 3º Os secretários e os suplentes substituir-se-ão
conforme a numeração ordinal e, nesta mesma ordem,
substituirão o Presidente, na falta do Vice-Presidente.
§ 4º Não estando presentes o Presidente e os
seus substitutos legais, assumirá a presidência o
Senador mais idoso.
Art. 8º Ao Presidente em exercício compete:
a) abrir a sessão, presidida e suspendê-la,
cumprindo ou fazendo cumprir a Constituição, as leis
e êste Regimento;

b) convocar as sessões extraordinárias ou
secretas durante as sessões legislativas;
c) assinar as atas respectivas, uma vez
aprovadas;
d) determinar o destino do expediente
lido, quando em cumprimento de resolução
do Senado e distribuir as matérias às
comissões;
e) decidir as questões de ordem levantadas
por qualquer Senador;
f) – orientar as discussões e fixar os pontos
sôbre que devem versar, podendo, quando
conveniente, dividir as proposições;
g) – dar posse aos senadores;
h) – propôs a prorrogação da sessão;
i) – designar a ordem do dia para a sessão
seguinte;
j) – nomear as comissões especiais
mencionadas no § 2º do artigo 42, bem como os
substitutos dos membros das comissões;
k) – convocar sessões extraordinárias ou
secretas;
l) – promulgar as leis sôbre a matéria a que se
refere o artigo 66 da Constituição Federal, bem como
as resoluções do Senado;
m) – assinar os projetos e emendas,
remetidos à Câmara dos Deputados, bem como os
projetos enviados à sanção do Presidente da
República;
n) – convocar, nos casos previstos
na Constituição Federal e neste Regimento,
o
suplente
do
Senador,
por
telegrama
e
publicação
no
Diário
ao
Congresso
Nacional”;
o) – comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral,
para os fins do parágrafo único do artigo 52 da
Constituição Federal, a vaga de Senador, quando
não haja o respectivo suplente;
p) – promover a publicação dos debates e de
todos os trabalhos, e atos do Senado, impedindo a
de expressões vedadas por êste Regimento,
inclusive quando constantes de documentos lidos
pelo orador;
q) assinar as correspondências do Senado,
com o Presidente da República, com os do Supremo
Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e
com as autoridades estrangeiras de equivalente
categoria;
r) – nomear e demitir livremente seu oficial de
Gabinete e designar, dentre os funcionários do
Senado, os auxiliares do mesmo gabinete.
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Art. 9º Ao Vice-Presidente compete além do
disposto no art. 213 § único, da Const. Federal:
a) – substituir o Presidente nas suas faltas ou
impedimentos;
b) – exercer as atribuições estabelecidas nos
artigos 70, parágrafos 3º e 4º e 208, parágrafo único,
da Constituição Federal, quando não as tenha
exercido o Presidente dentro de 48 horas;
c) – presidir às reuniões da Comissão Diretora,
podendo discutir e votar;
d) – ordenar as despesas de administração do
Senado, em geral, nos limites da autorização da
Comissão Diretora ou do próprio Senado;
e) – assinar a correspondência dirigida ao
Presidente da Câmara dos Deputados:
f) – nomear o demitir livremente seu oficial de
Gabinete e designar dentre os funcionários do
Senado, os auxiliares do mesmo Gabinete.
§ 1º Quando no exercício da presidência do
Senado, em plenário, o Vice-Presidente terá apenas
voto de qualidade.
§ 2º Sempre que, como Senador, quiser o
Vice-Presidente com exercício na presidência
oferecer qualquer proposição bem como discutir e
votar, deixará a direção dos trabalhos enquanto se
tratar do assunto em que intervir.
Art. 10. Ao 1º Secretário incumbe:
a) ler ao Senado, na íntegra, tôda a
correspondência da Câmara dos Deputados, do
Presidente da República, dos tribunais e juizes e
dos senadores e, em sumário, as conclusões dos
pareceres das comissões e quaisquer outros papeis
que devam constar do expediente da sessão.
b) ler, quando os respectivos autores não o
tiverem feito, as proposições apresentadas pelos
senadores;
c) despachar a matéria do expediente que lhe
fôr distribuída pelo Presidente;
d) fazer e assinar a correspondência, salvo
nas hipóteses dos artigos 8º, letra q, e 9º, letra e;
e) receber e abrir a correspondência dirigida
ao Senado, podendo autorizar o Diretor da
Secretaria a fazê-lo;
f) assinar, depois do Presidente, as atas das
sessões, os projetos e emendas remetidas à Câmara
dos Deputados e os projetos enviados à sanção do
Presidente da República;

g) providenciar para que sejam guardadas em
boa ordem as proposições para apresentá-las
oportunamente;
h) providenciar no sentido de serem entregues
aos senadores, à medida que forem chegando, os
avisos impressos relativos às matérias a serem
discutidas e votadas, por forma que essa distribuição
se faça, o mais tardar, na véspera da sessão de cuja
ordem do dia constem as mesmas matérias;
i) anotar as discussões e votações do Senado
nos papéis sujeitos à sua guarda, autenticando-os
com a sua assinatura, bem como anotar as
proposições verbais que sejam formuladas;
j) encaminhar, sem demora, os papéis
distribuídos às comissões;
k) apor ementas nas proposições recebidas da
Câmara dos Deputados, quando não as tiverem;
l) superintender os trabalhos da Secretaria e
fiscalizar-lhe as despesas.
Art. 11. Ao 2º Secretário compete:
a) fiscalizar a redação das atas, assinando-as
depois do 1º Secretário;
b) exercer a atribuição de que trata a letra i do
art. 10;
c) lavrar as atas das sessões secretas;
d) assinar, depois do 1º Secretário, os projetos
e emendas remetidos à Câmara dos Deputados e os
projetos enviados à sanção do Presidente da
República.
Art. 12. Aos 3º e 4º Secretários compete:
a) fazer a chamada dos senadores, nos casos
determinados neste Regimento;
b) contar os votos em tôda as votações:
c) auxiliar o Presidente na apuração das eleições,
anotando os nomes dos votados e organizando as listas
respectivas para serem lidas imediatamente.
CAPÍTULO II
DA ELEIÇÃO DA MESA
Art. 13. O Vice-Presidente e os secretários serão
eleitos no início de cada ano legislativo e servirão até a
eleição do ano seguinte podendo ser reeleitos.
Art. 14. A eleição do Vice-Presidente far-se-á
por escrutínio secreto e maioria de votos dos
senadores presentes.
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Parágrafo único. Se nenhum dos votados
obtiver maioria absoluta de votos, proceder-se-á a
novo escrutínio entre os dois mais votados. Se
houver mais de dois com igual número de votos
concorrerão ao segundo escrutínio os dois mais
idosos; e se ainda se der empate, considerar-se-á
eleito o mais idoso.
Art. 15. A eleição dos secretários se
processará em dois escrutínios sucessivos, um
para 1º e 2º e outro para o 3º e 4º de forma
a assegurar a representação proporcional
dos partidos (Const. Fed., art. 40, parágrafo
único).
§ 1º Em cada um dêsses escrutínios, cada
Senador votará num só nome, considerando-se
eleitos respectivamente 1º e 3º secretários os
mais votados, e 2º e 4º os mais votados dentre os
de partido diverso daquele, desde que êsse
partido tenha obtido, pela soma dos votos dados
aos seus representantes, um quinto do total dos
sufrágios.
§ 2º No 2º escrutínio, cada Senador votará em
um só nome, considerando-se eleitos 3º secretário e
nome que alcançar maior número de votos e 4º
Secretário o que se seguir em votação nas mesmas
condições do parágrafo anterior.
§ 3º Quando, no primeiro e no segundo
escrutínios, os votados em segundo lugar
alcançarem igual número de votos, serão
considerados eleitos 2º e 4º secretários aqueles
que
pertencerem
ao
partido
de
maior
representação no Senado. E se o empate se
der no primeiro e também no segundo escrutínio,
o dêste se decidirá considerando eleito o nome
do partido que não foi contemplado no
primeiro.
§ 4º Em qualquer dos casos acima previstos,
só será considerado eleito o candidato filiado a
partido que tenha alcançado um quinto do total dos
sufrágios.
§ 5º Se nenhum dos partidos minoritários
alcançar, em qualquer dos escrutínios, um
dos quocientes previstos nos parágrafos
anteriores, proceder-se-á a votação especial
para o cargo ou cargos, considerando-se eleito o
mais votado e, no caso de empate, aquele
que pertencer ao partido diverso do eleito
para o cargo imediatamente superior na
Mesa.
§ 6º No caso dos Partidos minoritários terem
igual número de representantes no Senado, far-se-á
a escolha por meio de sorteio.

Art. 16. Os suplentes serão eleitos num só
escrutínio, considerando-se eleito 1º o mais votado e
2º o mais votado, de partido diferente.
TÍTULO III
Dos Senadores
CAPÍTULO I
DA POSSE E DO EXERCÍCIO DO MANDATO
Art. 17. A posse do Senador é ato público que
se realizará perante o Senado, durante a sessão
legislativa ordinária ou extraordinária, devendo
precedê-la a entrega do diploma respectivo à Mesa.
§ 1º A apresentação do diploma tanto poderá
ser feita pelo diplomado pessoalmente ou por ofício
ao 1º Secretário, como por intermédio do seu partido
ou de qualquer Senador.
§ 2º Presente o diplomado, o Presidente
designará três senadores para recebê-lo e introduzilo na sala das sessões, onde êle prestará o seguinte
compromisso: – “Prometo guardar a Constituição
Federal e as Leis do País, desempenhar fiel e
lealmente o mandato de Senador que o povo me
conferiu e sustentar a União, a integridade e a
independência do Brasil”.
§ 3º Quando forem diversos a prestar o
compromisso, sòmente o primeiro pronunciará a
fórmula constante do § 2º, dizendo os demais, um
por um: “Assim o prometo”.
§ 4º Durante o compromisso todos os
presentes se manterão de pé.
Art. 18. Se o Senador eleito e diplomado não
prestar compromisso dentro de 180 dias, a contar da
data da inauguração da sessão legislativa, entendese haver renunciado ao mandato, salvo motivos
justificados a juízo do Senado.
Art. 19. O suplente convocado para
substituição de Senador ou para o preenchimento de
vaga, terá o prazo de 30 dias para tomar posse,
podendo êsse prazo ser prorrogado por igual tempo,
pelo Senado, a requerimento escrito do interessado.
§ 1º O suplente, uma vez convocado, deverá,
prestar o compromisso na forma do art. 17 e seus
parágrafos.
§ 2º O compromisso só será prestado por ocasião
da 1ª convocação. Nas seguintes o Presidente
comunicará à Casa a presença do suplente, para
assumir o exercício do mandato, e o convidará a tomar
lugar no recinto, introduzido nos têrmos do § 2º do art. 17.
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Art. 20. O Senador deve apresentar-se no
edifício do Senado à hora regimental, para tomar
parte nas respectivas sessões, considerando-se
ausente aquele cujo nome não constar da lista de
presença.
Art. 21. Cabe ao Senador, uma vez
empossado:
a) tomar parte nas sessões, oferecer projetos,
indicações e emendas, requerer, discutir, votar e ser
votado;
b) solicitar, por intermédio da Mesa ou dos
presidentes das comissões a que pertençam,
informações das autoridades sôbre fatos relativos ao
serviço público ou que sejam úteis à elaboração
legislativa;
c) fazer parte das comissões, na forma do
Regimento;
d) falar quando julgar necessário pedindo
prèviamente a palavra ao Presidente, e apartear os
discursos mediante permissão dos oradores,
observadas as disposições regimentais;
e) examinar a todo o tempo quaisquer
documentos existentes no Arquivo, não podendo
retirá-los;
f) requisitar da autoridade competente, por
intermédio da Mesa ou diretamente,. providências
para garantia das suas imunidades;
g) freqüentar a Biblioteca e utilizar os seus
livros e documentos, não podendo, entretanto, retirálos;
h) freqüentar o edifício do Senado e as
respectivas dependências, só ou acompanhado de
pessoas de sua confiança, não podendo estas,
entretanto, ter ingresso no recinto durante as sessões;
i) utilizar-se dos diversos serviços do Senado,
desde que para fins relacionados com o exercício de
suas funções;
j) receber diariamente, em sua residência, o
Diário do Congresso Nacional e o Diário Oficial.
§ 1º O Senador só terá direito ao subsídio e à
ajuda de custo de que trata o art. 47 da Const.
Federal, depois de empossado e de haver
comparecido às sessões.
§ 2º O Senador substituido pelo suplente
perceberá a parte fixa do subsídio e continuará com
os direitos constantes das letras e, f, g, h, i e j dêste
artigo, perdendo os enumerados nas demais letras.
§ 3º Sem prejuízo do que caíba ao
Senador substituído o suplente convocado
perceberá o subsídio além da ajuda de custo,
que será paga uma só vez no ano, embora a sua

convocação se repita dentro da mesma sessão
legislativa.
Art. 22. É lícito a qualquer Senador fazer
retirar, mediante recibo documento do Arquivo ou
livro, da Biblioteca, para dêles utilizar-se em reunião
das comissões ou no plenário.
Art. 23. Qualquer Senador tem o direito
de reclamar a observância dêste Regimento,
cumprindo ao Presidente atender a reclamação
independente de debate, salvo se houver
dúvida quanto à aplicabilidade do dispositivo
invocado.
Art. 24. Não é permitido ao Senador, nos seus
discursos, apartes, pareceres, votos em separado,
declarações de voto ou qualquer outra forma de
manifestação do seu pensamento, usar de
expressões insultosas para com outro Senador ou
Deputado, ou para com qualquer das Câmaras do
Congresso Nacional ou membros dos poderes
públicos.
§ 1º. A interrupção do orador por meio de
apartes só será permitida quando fôr breve e cortês
precedendo licença do orador.
a) não serão permitidos apartes às palavras do
Presidente paralelos nos discursos e por ocasião do
encaminhamento de votação e nas questões de
ordem.
b) os apartes subordinar-se-ão às disposições
referentes aos debates em tudo que lhes fôr
aplicável.
§ 2º A Mesa providenciará a fim de que as
expressões a que se refere êste artigo não sejam
publicadas no Diário do Congresso Nacional e nos
Anais.
Art. 25. No caso de infração dêste Regimento
no decurso dos debates, o Presidente advertirá o
Senador, usando da fórmula: "Atenção" Se
esta advertência não bastar, o Presidente dirá:
"Senhor Senador F... Atenção!" Não bastando a
advertência nominal o Presidente lhe retirará a
palavra; e se o orador insistir em desatender às
advertências assim feitas, o Presidente, mediante
consulta ao Senado e aprovação da maioria dos
presentes
independente
de
número
para
deliberação, convida-lo-á a retirar-se do recinto, o
que o Senador deverá fazer imediatamente. A
desobediência a essa determinação constitui
desacato ao Senado, devendo o Presidente
suspender a sessão fazer lavrar o respectivo auto, e
enviá-lo à autoridade judiciária competente
acompanhado da licença do Senado para o respec-
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tivo processo criminal, consignando o incidente em
ata.
Art. 26. Falecendo algum Senador durante a
sessão legislativa, o Presidente comunicará o fato ao
Senado e consultá-lo-á se seus trabalhos devem ser
suspensos nesse dia, deliberando o plenário com
qualquer número. Ocorrendo o falecimento na
Capital Federal, o Presidente nomeará uma Comisão
de três membros para acompanhar o préstito
fúnebre.
Parágrafo único. Se o falecimento ocorrer na
Capital Federal fora do tempo das sessões, o
Presidente, logo que tenha conhecimento do fato,
nomeará, se possível, a Comissão a que se refere
êsse artigo. Em qualquer circunstância, o fato
constará da ata da sessão em que o Senado tiver a
notícia.
CAPÍTULO II
DAS VAGAS E LICENÇAS
Art. 27. As vagas, no Senado Federal,
verificar-se-ão:
a) por falecimento;
b) pela renúncia;
c) pela perda de mandato;
Art. 28. O Senador perde o mandato:
I – nos casos do art. 48 e seus parágrafos, da
Const. Fed.
II – em conseqüência da perda dos direitos
políticos (Const. Fed. artigo 135, § 2º).
Art. 29. A perda do mandato de Senador
poderá ser provocada mediante representação
documentada de qualquer Senador, de partido
político e do Procurador Geral da República.
§ 1º Entregue à Mesa a representação a que
se refere este artigo, será a mesma enviada á
Comissão de Constituição e Justiça, para opinar se
preenche os requisitos legais.
§ 2º O parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, depois de publicado e distribuido com
antecedência de 48 horas, pelo menos, será
submetido a uma única discussão.
§ 3º O Senado poderá mandar arquivar, desde
logo, a representação ou admiti-la para melhor
exame.
§ 4º Se o Senado admitir a representação
elegerá, na forma do art. 64 uma Comissão de
Inquérito composta de nove membros.
Art.
30.
Admitida
pelo
Senado
a
representação,
a
Mesa
a
enviará
à
Comissão
de
Inquérito,
que
remeterá
cópia do processo ao acusado, para res-

ponder por escrito, dentro de 30 dias que a seu
pedido, poderão ser prorrogados pela Comissão, por
igual período.
Art. 31. Findo o prazo estabelecido no artigo
anterior, voltará o processo, com a resposta ou
sem ela a ser examinado pela Comissão de
Inquérito, a qual, depois de proceder às diligências
que entender necessárias, de ofício ou requeridas,
emitirá o seu parecer concluído por Projeto de
Resolução sôbre a procedência ou improcedência da
representação.
Parágrafo único. Para falar sôbre o parecer,
será concedida vista ao acusado pelo prazo de cinco
dias.
Art. 32. O acusado poderá assistir
pessoalmente, ou por procurador, a todos os atos e
diligências e requerer o que julgar conveniente no
interêsse de sua defesa.
Art. 33. O Projeto de Resolução a que se
refere o artigo 31, depois de publicado e distribuído
na forma do § 2º do artigo 29, será submetido ao
Senado.
Art. 34. Suspende-se o exercício do mandato
de Senador:
I – por incapacidade civil absoluta, julgada por
sentença de interdição;
II – por condenação criminal, que impuzer
pena de privação de liberdade e enquanto durarem
seus efeitos
§ 1º Durante a suspensão do exercício do
mandato, terá o Senador direito à parte fixa do
subsídio e conservará as imunidades que não forem
atingidas pelos efeitos da sentença de interdição ou
da condenação criminal
§ 2º Serão observadas, na decretação da
suspensão do exercício do mandato de Senador, e
de suspensão de imunidades (art. 213 da Const.
Fed.) as disposições dêste Capítulo no que forem
aplicáveis.
Art. 35. A renúncia do mandato deve ser
dirigida, por escrito, à Mesa, com firma reconhecida,
independendo de aprovação do Senado, mas
sòmente se tornará efetiva depois de lida no
expediente e publicada no Diário do Congresso
Nacional.
Art. 36. Salvos os casos de vaga por
falecimento ou renúncia, qualquer outro caso de
extinção do mandato de Senador dependerá,
sempre, para os fins de convocação do suplente ou
de eleição, do pronunciamento do Senado.
Art. 37. Sempre que tiver de ausentar-se
por mais de sessenta dias, ou para exercer
as funções previstas no artigo 51 da Constituição
Federal, deverá o Senador comunicá-lo ao Pre-

– 573 –
sidente, cuprindo-lhe solicitar licença quando sua
ausência fôr de mais de seis meses, ou no caso do
artigo 49 da mesma Constituição.
Art. 38. A convocação de suplente para
substituição do Senador dar-se-á nos casos de vaga
por falecimento renúncia, perda ou suspensão de
mandato, licença e afastamento para as investiduras
referidas nos artigos 49 e 51 da Constituição Federal,
e ausência por mais de noventa dias, prèviamente
comunicada, nos têrmos do artigo precedente.
TITULO IV
Das Comissões
CAPÍTULO I
ESPÉCIES E DISCIPLINAS
Art. 39. O Senado terá comissões
permanentes e especiais.
§ 1º As permanentes serão eleitas anualmente
no começo de cada sessão legislativa ordinária,
servirão até a instalação da sessão seguinte
inclusive mas extraordinárias.
§ 2º Salvo as hipóteses do artigo 53 da
Constituição Federal e a do artigo 124 deste
Regimento, as especiais serão criadas pelo voto do
plenário, a requerimento de qualquer Senador ou
Comissão, com a indicação da matéria a tratar e do
número dos respectivos membros, dissolvendo se
automàticamente quando preenchido o fim a que se
destinarem, ou pelo término da legislatura em que
forem designadas.
§ 3º Finda a tarefa da Comissão externa, o seu
Presidente ou um de seus membros fará comunicação,
ao Senado, do desempenho de sua missão.
Art. 40. As Comissões permanentes em
número de onze, são as seguintes:
1ª – Diretora:
2ª – Finanças:
3ª – Constituição e Justiça;
4ª – Relações Exteriores;
5ª – Trabalho e Previdência Social;
6ª – Fôrças Armadas;
7ª – Agricultura, Indústria e Comércio;
8ª – Viação e Obras Públicas;
9ª – Educação e Cultura;
10ª – Saúde;
11ª – Redação de Leis;
Art.
41.
A
Comissão
Diretora
é
constituída pelo Vice Presidente e pelos
quatro
secretários.
A
de
Finanças

terá quinze membros; a de Constituição e Justiça;
onze; a de Relações Exteriores, de Trabalho e
Previdência Social e de Fôrças Armadas, sete e as
demais cinco.
Parágrafo único. Os membros da Comissão
Diretora não poderão fazer parte de outra Comissão
permanente ressalvada a hipótese do artigo 43. Os
demais senadores não serão eleitos para mais de
duas comissões permanentes, se uma delas fôr a de
Finanças, a de Constituição e Justiça, a de Trabalho
e Previdência Social e a de Fôrças Armadas, ou para
mais de três, se se tratar das outras, podendo
entretanto,
ser
nomeados
em
substituição
temporária.
Art. 42. As comissões especiais são internas,
externas e mistas.
§ 1º As internas, destinadas ao estudo
de determinado assunto sujeito à deliberação
do Senado serão eleitas no dia seguinte ao da
sua criação, salvo se fôr o assunto considerado
urgente.
§ 2º As externas, com a incumbência
de representar o Senado em conferência,
congressos, solenidades e outros atos públicos,
constituir-se-ão por designação do Presidente. não
podendo exceder de cinco o número de seus
membros.
3º As mistas, compostas de membros das
duas Casas do Congresso Nacional, em número
igual, serão eleitas no dia imediato ao do
assentimento do Senado a convite da Câmera dos
Deputados para a sua criação, ou no dia imediato ao
do recebimento da resposta afirmativa da Câmara
dos Deputados a convite do Senado com o mesmo
fim.
Art. 43. Quando se tratar de Comissão
para elaborar ou modificar o Regimento do
Senado ou o Regimento Comum do Congresso
Nacional, será designado para integrá-la um dos
membros da Comissão Diretora que fôr por ela
indicado.
Art. 44. Na Constituição das Comissões,
assegurar-se-á,
tanto
quanto
possível,
a
representação proporcionaI dos partidos nacionais
que participem do Senado.
§ 1º Para a observância do que dispõe êste
artigo, dos assentamentos de cada Senador deverá
constar a declaração, por êle feita, do respectivo
partido ou aliança de partidos.
§ 2º Nos casos de impedimento ou vaga
de qualquer dos membros das comissões, o
respectivo Presidente solicitará do Presidente
do Senado a designação de quem o substitua, de-
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vendo o substituto estar filiado ao mesmo partido do
substituído, salvo se os demais representantes
dêsse partido não puderem ou não quiserem aceitar
a designação. Nesta hipótese, a nomeação será feita
pelo Presidente do Senado, livremente.
§ 3º Cessará a permanência do substituto na
Comissão desde que o substituído compareça às
sessões do Senado.
Art. 45. Dentro de cinco dias a contar da
escolha dos seus membros, cada uma das
comissões, exceto a Diretora, as externas e as
mistas reguladas pelo Regimento Comum, deverá
reunir-se numa das salas do Senado, e, instalados
os seus trabalhos, eleger dentre os seus membros e
em escrutínio secreto um Presidente e um VicePresidente. Findo o prazo acima estabelecido, sem
que se tenha feito essa eleição, serão considerados
Presidente e Vice-Presidente os dois mais idosos.
Parágrafo único. Quando não comparecem
o Presidente e o Vice-Presidente de qualquer
Comissão, cabe ao mais idoso presidir aos
trabalhos.
Art. 46. Ao Presidente da Comissão compete:
a) ordenar e dirigir os seus trabalhos;
b) dar-lhe conhecimento de tôda a matéria
recebida;
c) designar relatores e distribuir-lhes a matéria
sôbre que devam emitir pareceres;
d) resolver as questões de ordem;
e) ser o órgão de comunicação da Comissão
com a Mesa;
f) convocar as suas reuniões extra-ordinárias,
de ofício ou a requerimento de qualquer de seus
membros;
g) promover a publicação das atas das
reuniões no Diário do Congresso Nacional;
h) requisitar, em virtude de deliberação da
Comissão, os serviços de funcionários técnicos para
estudo de determinado trabalho, sem prejuízo das
respectivas atividades nas repartições a que
pertencem;
i) convidar para o mesmo fim e na forma da
letra anterior, técnicos ou especialistas particulares e
representantes de entidades ou associações
cientificas ou de classe.
§ 1º O Presidente poderá funcionar como
relator e terá voto em todas as deliberações.
§ 2º Em caso de empate, ficará adiada a
votação para outra reunião, na qual, se novo empate
houver, o Presidente remeterá à Mesa os dois

pareceres para serem submetidos ao plenário.
Art. 47. As comissões se reunirão com a
maioria absoluta dos seus membros, em salas do
edifício do Senado nos dias estabelecidos ou
mediante
convocação
especial
feita
com
antecedência de, pelo menos, 24 horas, para, dia,
hora e fim indicados, salvo os casos de urgência e
do art. 132.
Art. 48. Os trabalhos das comissões
começarão pela leitura discussão e aprovação da ata
da reunião anterior que, depois de aprovada, será
assinada pelo Presidente, seguindo-se a discussão
de cada assunto. Feito o relatório e lido o parecer
emitido pelo relator, qualquer membro poderá pedir
vista, devendo devolver o processo até a imediata
reunião ordinária da Comissão.
Parágrafo único. As deliberações serão
tomadas pela maioria dos presentes.
Art. 49. Os pareceres deverão ser
apresentados dentro de 15 dias, redigidos e
fundamentados pelo relator em nome da Comissão,
e, após a aprovação, assinado por todos os
membros ou pela maioria, cumprindo ao Presidente
fazê-lo em primeiro lugar.
§ 1º Quando o relator fôr voto vencido, o
parecer será dado pelo membro da maioria que o
Presidente designar.
§ 2º Os membros que não concordarem com o
parecer, poderão assinar-se vencidos, com
restrições ou pelas conclusões, ou dar voto em
separado, contando-se como favoráveis ao parecer
os votos pelas conclusões e com restrições.
§ 3º Os pareceres sôbre as escolhas referidas
no art. 63, I, da Const. Fed. e sôbre outras que por
lei dependerem da aprovação do Senado, constarão
exclusivamente:
a) de um relatório completo sôbre o escolhido,
com as informações obtidas pela Comissão, de
forma a possibilitar a verificação das condições
legais e qualidades essenciais ao cargo;
b) da conclusão sôbre os elementos
informativos, mencionando-se na ata apenas o
resultado da votação por escrutínio secreto, sem que
seja admitida qualquer declaração ou justificação de
voto, exceto com referência às condições legais.
Art. 50. Uma vez assinados os pareceres,
serão enviados à Mesa, por intermédio do 1º
Secretário, juntamente com as emendas relatadas,
declarações de voto e votos em separado, quando
os houver.
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§ 1º Serão consideradas emendas da
Comissão as que forem por ela adotadas por
proposta de qualquer dos seus membros.
§ 2º As emendas apresentadas perante a
Comissão e não aceitas por ela serão encaminhadas
ao plenário com o respectivo parecer.
§ 3º Ao pé de cada uma das emendas de
plenário e das oferecidas perante as comissões, será
considerado em súmula, o seu voto.
Art. 51. As comissões poderão nos
seus pareceres, propor seja o assunto discutido
pelo Senado em sessão secreta, caso em
que o respectivo processo será entregue pelo
Presidente da Comissão ao do Senado, com o
devido sigilo para seguir a matéria os trâmites
regimentais.
Parágrafo único. Na sessão secreta a que se
refere êste artigo, resolverá o plenário se deve ou
não ser dada publicidade à sua deliberação.
Art. 52. É facultado às comissões dividir se em
seções para maior facilidade do estudo das matérias
sujeitas ao seu conhecimento, mas os pareceres
serão sempre dados em nome delas.
Art. 53. Poderão as comissões propor
ao Senado a convocação dos ministros de Estado,
para lhes prestarem esclarecimentos sôbre os
assuntos em estudo, bem como a realização de
diligência ou pedido de informações a qualquer dos
outros poderes da União ou à Câmara dos
Deputados sobrestando-se no decurso do prazo do
art. 49.
§ 1º Quando se tratar das escolhas e que se
refere o § 3º do artigo 49, ou de esclarecimentos
necessários para o estudo das matérias submetidas
à sua apreciação, poderão as diligências ser
realizadas ou obtidas diretamente pela Comissão,
independente de proposta ao Senado.
§ 2º O escolhido a que se refere o parágrafo
anterior deverá, a convite da Comissão, comparecer
perante esta para prestar informações que forem
julgadas necessárias.
Art. 54. Quando as comissões se ocuparem de
assuntos de interêsse particular ou procederem a
inquéritos, tomarem depoimentos e informações, ou
praticarem outras diligências semelhantes, poderão
se julgarem conveniente, permitir às pessoas
diretamente interessadas defender es seus direitos
por si ou mediante procuradores, por escrito ou
verbalmente. Em tais casos, poderão requisitar
das
autoridades
legislativas,
judiciárias
ou

administrativas,
bem
como
das
entidades
autárquicas, sociedades de economia mista e
emprêsas concessionárias de serviços públicos, os
documentos ou informações de que precisarem.
Art. 55. É permitido a qualquer Senador
assistir às reuniões das comissões, discutir perante
elas o assunto em debate, enviar-lhes informações
ou esclarecimentos por escrito e bem assim propor
emendas que poderá fundamentar por escrito ou
verbalmente.
Parágrafo
único.
As
informações
ou
esclarecimentos apresentados por escrito serão
impressos com os pareceres, se os seus autores o
requererem. O mesmo se dará com os resumos das
observações, desde que os senadores que
produzirem se encarregarem de redigi-los em extrato.
Art. 56. Quando a matéria fôr despachado a
duas ou mais comissões, cada uma apresentará o
seu parecer, que será remetida às outras.
Parágrafo único. Êstes pareceres só serão
impressos e publicados depois de se manifestarem
essas comissões, sendo então distribuídos aos
senadores em um só avulso, salvo se a Comissão
determinar a publicação ao pé de sua ata ou em
avulso.
Art. 57. Das reuniões das comissões lavrar-seão atas com o sumário do que durante elas houver
ocorrido.
§ 1º As atas das reuniões não secretas serão
dadas à publicidade no Diário do Congresso
Nacional, e delas constarão:
a) a hora e local da reunião:
b) os nomes dos membros presentes e os dos
ausentes com causa justificada, ou sem ela;
c) a distribuição das matérias, por assuntos e
relatores;
d) as conclusões dos pareceres lidos:
e) referências sucintas aos relatórios e aos
debates:
f) os pedidos de vista, adiamentos, diligências
e outras providências que se resolva determinar,
salvo quando não se considere conveniente a
divulgação da matéria.
§ 2º Quando, pela importância do assunto em
estudo, convier o registro taquigráfico dos debates, o
Presidente solicitará ao 1º Secretário do Senado as
providências necessárias.
Art. 58. As atas das reuniões não secretas
serão datilografadas em folhas avulsas, tôdas estas
rubricadas pelo Presidente.
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Art. 59. As comissões, excetuadas as
externas, serão secretariadas em suas reuniões
públicas por funcionário da Secretaria do Senado.
Parágrafo único. Aos secretários das
comissões compete, além da redação das atas, a
organização do protocolo dos trabalhos com
andamento dos mesmos, bem como o desempenho
de outros encargos auxiliares de que sejam
incumbidos pelo Presidente.
Art. 60. Às reuniões das comissões serão
publicados salvo as exceções previstas neste
Regimento, ou deliberação em contrário.
§ 1º Serão sempre secretas as reuniões para
deliberar sôbre:
a) declaração de guerra ou acôrdo sôbre a paz;
b) tratados ou convenções com as nações
estrangeiras;
c) concessão ou negação de passagem ou
permanência de fôrças estrangeiras no território
nacional;
d) indicação de nome para os cargos a que se
refere o art. 63, I, da Const. Fed. e outros previstos
em lei.
§ 2º Nas reuniões secretas servirá como
secretário da Comissão, por designação do
Presidente, um de seus membros.
§ 3º Só os senadores e, quando convidados, os
ministros de Estado poderão assistir às reuniões
secretas.
§ 4º As atas, uma vez aprovadas no fim da
reunião, serão assinadas por todos os membros
presentes, encerradas em invólucro lacrado, datado e
rubricado pelo Presidente e pelo Secretário, e assim
recolhidas ao Arquivo do Senado.
Art. 61. Ao encerrar-se a sessão legislativa, os
presidentes das comissões providenciarão a fim de
que os seus membros devolvam à Secretaria os
papéis que lhes tenham sido distribuídos.
Art. 62. As comissões poderão funcionar em
reunião conjunta, mediante convocação dos
respectivos presidentes e sob a presidência do mais
idoso para assentar providências sôbre o andamento
e elaboração das proposições de maior interêsse.
CAPITULO II
ELEIÇÕES E ATRIBUIÇÕES
Art. 63. Às comissões permanentes compete
estudar e emitir parecer sôbre os assuntos
submetidos ao seu exame por despacho da Mesa
ou deliberação do plenário.
Art.
64.
No
dia
imediato
ao
em que se completar a eleição da Mesa, serão

eleitas as comissões permanentes por indicação
escrita ou por escrutínio secreto.
§ 1º Considerar-se-á eleito o senador
indicado por um número de senadores igual
ou superior ao quociente da divisão do número
total dos senadores pelo de membros da
Comissão completando-se a fração superior à
metade.
§
2º
A
mesma
indicação
para
mesma
Comissão
poderá
abranger
diversos candidatos, desde que assinada por
senadores em número múltiplo do quociente,
considerando-se eleitos os indicados, na ordem da
colocação.
§ 3º As indicações poderão ser feitas em
separado, somando-se os votos obtidos pelo mesmo
indicado.
§ 4º A nenhum Senador é lícito assinar
mais de uma indicação para a mesma
Comissão. Se o fizer, será convidado a
optar, anulando-se o seu voto se não se der a
opção.
§ 5º Da mesma indicação poderão constar os
nomes para mais de uma Comissão.
§ 6º Se não houver indicação ou o
número dos eleitos por essa forma não completar
a
Comissão,
proceder-se-á
da
seguinte
maneira:
a) no primeiro caso, far-se-á a eleição de
todos, por escrutínio secreto em cédulas
uninominais, proclamando-se eleitos os que atingem
o quociente;
b) no segundo caso, caberão os lugares
vagos aos partidos não representados, desde
que, dentro de 72 horas, acordem na indicação de
nomes. Na falta desta indicação, o Presidente os
designará, de ofício, escolhendo-os dentro desses
partidos.
Art. 65. Anunciada a eleição de cada uma das
comissões, serão entregues à Mesa as indicações a
que se refere o artigo anterior, sendo imediatamente
feita a respectiva apuração e proclamado o resultado
desta
Art. 66. A Comissão Diretora compete,
além de outras disposições regimentais:
a) tomar as providências necessárias à
regularidade dos trabalhos legislativos;
b) dirigir os serviços do Senado durante
as sessões legislativas e nos seus interregnos;
c) regular a polícia interna;
d) propor ao Senado, em projeto de
resolução, na forma prescrita pela Constituição
e por êste Regimento, a supressão ou criação
de serviços e de cargos no quadro da sua Se-
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cretaria, bem como a fixação dos vencimentos do
respectivo pessoal;
e) propor ao Senado, em projeto de resolução, a
nomeação, demissão e aposentadoria dos funcionários
da Secretaria, nos têrmos da legislação vigente:
f) promover os funcionários da Secretária nas
vagas ocorrentes e conceder-lhes licença, com ou
sem vencimentos, tudo de acôrdo com o que fôr
estabelecido no respectivo Regulamento;
g) prover, independentemente da aprovação
do Senado, os lugares de ascensoristas, serventes,
eletricistas motoristas e seus ajudantes:
h) assinar títulos de nomeação dos
funcionários;
i) administrar o Senado, nos limites das verbas
concedidas, autorizando as despesas em cada caso;
j) dar parecer, que será indispensável, sôbre
as proposições que alterem êste Regimento, salvo o
disposto no art. 205, § 1º, ou digam respeito aos
serviços e ao pessoal da Secretaria;
k) fazer a redação final das matérias previstas
nestes artigos, exceto no caso do art. 149.
Parágrafo único. A Comissão Diretora
organizará e remeterá ao Poder Executivo, no
primeiro mês da sessão legislativa, e ilegível dias
depois de publicado no Diário do Congresso
Nacional, o orçamento do Senado a fim de ser
incorporado à proposta do orçamento geral da
República, sem prejuízo das emendas que o Senado
oportunamente julgue necessárias.
Art. 67. A Comissão de Finanças compete
opinar sôbre:
a) os orçamentos;
b) a tomada de contas do Presidente da
República;
c) os tributos e tarifas;
d) os sistemas monetário, bancário e de
medidas;
e)
as
caixas
econômicas
e
os
estabelecimentos de capitalização;
f) o câmbio e transferência de valores para
fora do País;
g) a escolha dos membros do Tribunal de
contas;
h) a intervenção federal, nos casos do art. 7º,
VI, da Const. Fed.;
i) o empréstimo a que se referem a mas 33 e
63, II Const. Fed.;
j) o aumento de impôsto de exportação no
caso do § 6º do art. 19 da Const. Fed.;
k)
toda
e
qualquer
matéria,
mesmo as privativas de outras comissões
desde
que,
direta
ou
indiretamente

imediata ou remotamente, influa em qualquer sentido
na receita ou despesa públicas.
Art. 68. A Comissão de Constituição e Justiça
compete:
a) emitir parecer sôbre as proposições
relativas às matérias previstas nos arts. 2º, 3º, 5º,
III, VII XIV e XV, a, b, última parte, a, k, n p e q
48, 63, 65, VII, VIII e IX, 66, VII 67 94, 125, 156,
§ 2º da Const. Fed., vetos do Prefeito do
Distrito Federal (artigo 14, § 4º e 6º da Lei nº 217,
de 15 de janeiro de 1948) bem como a
intervenção nos Estados e o dispositivo do art.
6º do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias;
b) propor ou opinar sôbre a suspensão de leis
ou decretos declarados, inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal;
c) opinar sôbre o aspecto jurídicoconstitucional ou legal de qualquer assunto
submetido à consideração do Senado.
d) opinar sôbre as moções a que se
refere o art. 132, quando se tratar de
acontecimentos ou atos de alta significação
nacional.
Art. 69. A Comissão de Relações Exteriores
compete:
a)
emitir
parecer
sôbre
tôdas
as
proposições referentes às relações internacionais, ao
Ministério das Relações Exteriores e sôbre as
matérias do art. 5º, XV, n e o da Const. Fed.,
inclusive turismo;
b) opinar sôbre os atos internacionais
dependentes de deliberação do Senado;
c) opinar sôbre a indicação de nomes para
chefes de missões diplomáticas de caráter
permanente, junto a governos estrangeiros ou a
organizações internacionais de que o Brasil faça
parte.
d) opinar sôbre as moções previstas no art.
132, quando se referirem a acontecimentos ou atos
públicos internacionais.
Art. 70. A Comissão de Trabalho e
Previdência Social compete emitir parecer sôbre as
matérias
referentes
à
organização
do
trabalho, previdência social, relações entre
empregadores
e
empregados,
associações
sindicais, acidentes no trabalho e Justiça do
Trabalho.
Art. 71. A Comissão de Fôrças Armadas
incumbe opinar sôbre a matéria de que tratam os arts.
28, § 2º e 180 da Const. Fed., bem como sôbre tudo
quanto se referir às fôrças armadas de terra, mar e ar,
requisições militares, declaração de guerra, cele-
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bração de paz, passagem de fôrças estrangeiras ou
a sua permanência no território nacional e policias
militares
Art. 72. A Comissão de Agricultura, Indústria e
Comércio compete manifestar-se sôbre todos os
assuntos ligados às atividades agrícolas, industriais
e comerciais, bem como à economia nacional,
inclusive os constantes dos arts. 5º, IX e XV, c, e,
segunda parte, k, l. m, segunda parte (medidas) o e
r, 63, I, na parte referente aos membros do Conselho
Nacional de Economia e 156, § 2º, da Constituição
Federal.
Art. 73. A Comissão de Viação e Obras
Públicas cabe, manifestar-se sôbre o que entender
com as vias de comunicação e as obras públicas em
geral, bem como com os serviços Públicos
concedidos a particulares.
Art. 74. A Comissão de Educação e
Cultura compete emitir parecer sôbre todas
as matérias relativas à educação e instrução
e à cultura em geral, bem como sôbre a escolha
dos membros do Conselho Nacional de Educação,
nos têrmos da lei nº 174, de 6 de janeiro de
1936.
Art. 75. À Comissão de Saúde compete
manifestar-se sobre tôdas as matérias referentes
à higiene e à saúde, bem como sôbre
imigração.
Art.
76.
À
Comissão
de
Redação
de Leis compete, desde que não expressamente
ilegível as comissões a redação final dos projetos
de iniciativa do Senado e das emendas
aprovadas. É, porém de sua competência privativa
a redação final das matérias de que trata o art. 144.
Parágrafo único. Qualquer redação final
poderá ser atribuída à Comissão de Redação de Leis
mediante requerimento à Mesa, da Comissão que
tiver estudado a matéria, salvo o disposto no art.
149.
Art. 77. Às Comissões especiais compete o
desempenho das atribuições que lhes, forem
expressamente atribuídas.
Art. 78. Às comissões especiais dependentes
de eleição serão constituídas pelo mesmo processo
das comissões permanentes.
Art. 79. A criação das comissões de inquérito
de que trata o art. 53 da Constituição Federal,
dependerá de deliberação ilegível fôr determinada
pelo têrço da totalidade dos seus membros.
§ 1º A criação de Comissão de Inquérito
determinada pelo têrço da totalidade dos membros
do Senado é ato definitivo.

§ 2º O projeto de resolução de que trata êste
artigo indicará o número de membros da Comissão.
§ 3º No exercício das suas atribuições, a
Comissão poderá determinar dentro e fora do
Senado, as diligências que reputar necessárias,
inquirir testemunhas, ouvir os acusados, requerer à
convocação de ministros de Estado e informações e
documentos de qualquer natureza.
§ 4º O Presidente da Comissão de Inquérito,
por deliberação desta, poderá incumbir a qualquer
dos seus membros, ou a funcionário da Secretaria do
Senado, da realização de qualquer sindicância ou
diligência necessária aos seus trabalhos.
§ 5º A Comissão de Inquérito redigirá o
relatório que terminará por projeto de resolução.
§ 6º Se fôr determinada a promoção da
responsabilidade de alguém por faltas verificadas, o
projeto irá à Comissão de Constituição e Justiça, a
fim de que indique as providências necessárias à
efetivação da decisão de Senado, em disposição que
se incorporará, depois de aprovada, à redação final
do projeto. Este terá, discussão suplementar, durante
uma sessão podendo cada Senador falar por dez
minutos, e o Relator por vinte.
§ 7º Nos atos processuais aplicar-se-ão
subsidiariamente as disposições do Código de
Processo Penal.
TÍTULO V
Das Sessões
CAPITULO I
DO EXPEDIENTE DA ORDEM DO DIA
Art. 80. Salvo nos casos dos artigos 97, 98 e
100, as sessões serão públicas, podendo as
ordinárias e extraordinárias transformar-se em
secretas por deliberação do Senado.
Art. 81. As sessões ordinárias realizar-se-ão
nos dias úteis, exceto aos sábados, e terão a
duração máxima de quatro horas, salvo prorrogação
com prazo fixado, a requerimento de qualquer
Senador.
§ 1º Às quatorze e meia horas, pelo relógio do
plenário, o Presidente ou o seu substituto ocupará o
seu lugar, tocará a campainha e, achando-se presentes
pelo menos dezesseis Senadores abrirá a sessão.
§ 2º Dada a inexistência de número a
essa hora, o Presidente declarará que não pode
haver sessão e após lido e despachado o expediente
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pelo 1º Secretário, designará a ordem do dia para a
sessão seguinte.
Art. 82. Aberta a sessão, a ata da anterior será
lida, posta em discussão e aprovada com ou sem
reclamações estas resolvidas conclusivamente pelo
Presidente.
Parágrafo único. Na discussão da ata,
qualquer Senador poderá usar da palavra pelo prazo
máximo de dez minutos e sòmente para reclamar
contra omissão ou êrro que nela se veria fique ou
para fazer inserir declaração de voto.
Art. 83. Aprovada a ata, o primeiro Secretário
lerá o expediente, a que dará o devido destino,
podendo em seguida qualquer Senador fazer
oralmente as considerações que entender,
observada a ordem da inscrição prévia, se houver.
§ 1º A leitura do expediente será na íntegra
quando se trate de mensagens ou ofícios do
Govêrno, da Câmara dos Deputados e dos juízes e
tribunais bem como de proposições apresentadas
que não tenham sido lidas pelos seus autores, e em
sumário quando se trate de pareceres das
comissões e de qualquer outros papéis, salvo
determinação em contrário do Presidente, tendo em
vista a relevância do assunto.
§ 2º Esta parte da sessão não deverá exceder
a primeira hora, finda a qual se passará à ordem do
dia, e só poderá ser prorrogada, a requerimento de
qualquer Senador por espaço de tempo não
excedente de trinta minutos.
Art. 84. Salvo disposição constitucional em
contrário, as deliberações do Senado serão tomadas
por maioria de votos, presentes, pelo menos 32
Senadores.
Art. 85. Na ordem do dia, se faltar quorum
para o Senado deliberar, prosseguirão os trabalhos
na discussão das matérias dela constantes, adiandose a votação para quando houver número.
§ 1º Se a falta de quorum se der em
conseqüência da retirada de senadores far-se-á a
chamada, mencionando-se na ata impressa os
nomes dos que se tiverem ausentado.
§ 2º Em qualquer fase dos trabalhos, estando
no recinto menos de dezesseis senadores,
será levantada e sessão adiada para a seguinte
tôda a matéria sujeita a discussão e votação. Farse-á essa verificação pela chamada, por iniciativa
do Presidente ou mediante requerimento de
qualquer Senador, uma vez terminado o dis-

curso do orador que estiver na tribuna.
Art. 86. As proposições que se acharem sôbre
a mesa e não puderem ser lidas terão preferência
para leitura na sessão seguinte.
Art. 87. A ordem estabelecida nos artigos
precedentes, ou que tiver sido indicada pelo
Presidente para as discussões ou deliberações do
dia, não poderá ser alterada senão nos seguintes
casos;
a) para posse de Senador;
b) para leitura de mensagem ofício ou
documento sôbre matéria urgente;
c) para pedidos de urgência ou adiamento.
Art. 83. Quando a ordem do dia constar de
duas ou mais partes com horas especiais, esgotada
a primeira passar-se-á às anteriores que teriam
ilegível do adiadas, guarda a ordem estabelecida.
Art. 89. Preenchido o tempo da sessão ou
ultimada a ordem do dia antes de esgotar-se o
mesmo período, o Presidente designará a da sessão
seguinte, que será publicada no Diário do Congresso
Nacional. Na primeira hipótese, não havendo
prorrogação, é permitido ao Senador que estiver
falando, concluir o seu discurso na sessão seguinte,
com prioridade de inscrição dentro do prazo a que
tiver direito.
Art. 90. Se na prorrogação da sessão
houver número legal votar-se-ão a matérias
cuja discussão esteja encerrada; em caso
contrário, ficarão adiadas as votações, dispensada a
chamada.
Parágrafo único. Antes de findar uma
prorrogação, poder-se-á requerer outra, observado o
disposto neste artigo.
Art. 91. Ao ser designada a ordem do dia, se
qualquer Senador lembrar matéria em andamento
que julgue conveniente nela figurar, o Presidente
atendê-lo-á, incluindo-a oportunamente na ordem
dos trabalhos.
Art. 92. As matérias serão dadas para ordem
do dia, segundo a sua antiguidade ou importância a
juízo do Presidente.
Parágrafo único. Não havendo sôbre a mesa
matéria a ser submetida, o Presidente designará –
Trabalho das Comissões.
Art. 93. Haverá sôbre a mesa um livro no
qual se inscreverão os senadores que quiserem
usar da palavra na hora do expediente ou
sôbre qualquer matéria da ordem do dia, de-
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vendo ser rigorosamente observada a ordem de
inscrição.
Art. 94. O Senador que quiser usar da palavra
para tratar de assunto que tenha o caráter de
explicação pessoal, poderá fazê-lo uma vez, no
espaço de tempo não excedente de 10 minutos, no
correr dos debates para esclarecer expressão que
não tenha sido tomada no seu verdadeiro sentido e
em qualquer caso depois de esgotada a ordem do
dia.
Art. 95. As matérias sujeitas a exame das
Comissões só serão incluídas na ordem do dia 24
horas depois da distribuição do avulso com o
respectivo parecer, podendo sê-lo, entretanto,
independente dessa exigência:
a) por deliberação do Senado, a requerimento
de qualquer Senador, se transcorridos os prazos
regimentais sem apresentação do parecer;
b) quando, tratando-se de leis anuais créditos,
proposições decorrentes de mensagens do
Presidente da República, ou emendas da Câmara
dos Deputados, mediarem apenas 8 dias entre a
data da apresentação ao Senado e o encerramento
da sessão legislativa;
c) por ato do Presidente quanto às
proposições dos anos anteriores.
Parágrafo único. Nos casos previstos neste
artigo, as Comissões deverão interpor parecer
verbal.
Art. 96. As sessãos extraordinárias serão
convocadas de oficio pelo Presidente, ou por
deliberação do Senado a requerimento de qualquer
Senador e terão o mesmo rítmo e duração das
ordinárias.
Parágrafo único. O Presidente prefixará o dia,
a hora e a ordem do dia das sessões extraordinárias,
dando-os a conhecer, prèviamente, ao Senado em
sessão, ou pelo Diário do Congresso Nacional. Nesta
última hipótese haverá também comunicação
telegráfica aos senadores.
Art. 97. As sessões secretas celebrar-se-ão no
mesmo dia ou no dia seguinte, por deliberação do
Senado a requerimento de qualquer Senador,
ficando em sigilo o nome do requerente e os têrmos
do requerimento.
§ 1º Tanto no requerimento como na
convocação da sessão secreta, será feita indicação
precisa do seu objeto.
§ 2º Antes de se iniciarem os trabalhos, o
Presidente fará sair das salas das tribunas, galerias
e respectivas dependências, tôdas as pessoas
estranhas, inclusive funcionários da Casa.

§ 3º No início dos Trabalhos, deliberar-se-á se
o assunto que motivou a convocação deve ser
tratado secreta ou publicamente, não podendo o
debate a êsse respeito exceder a primeira hora, nem
cada orador que nele tomar parte falar mais de uma
vez, nem por mais de dez minutos. No primeiro caso,
prosseguirão os trabalhos secretamente; no segundo
serão êles levantados, para que o assunto seja
oportunamente submetido à sessão publica.
§ 4º Antes de encerrar-se uma sessão secreta
o plenário resolverá por simples votação e sem
debate, se deverão ser conservados em sigilo ou
publicados o seu resultado e o nome ou nomes dos
que requereram a sua convocação.
§ 5º As sessões secretas terão a duração das
ordinárias, podendo ser prorrogadas por deliberação
do plenário, a requerimento de qualquer Senador.
Art. 4 98. Transformar-se-á em secreta a
sessão ordinária quando tiver o Senado de deliberar
sôbre as escolhas a que se refere o art. 49, § 3º,
voltando a ser pública depois da deliberação, a fim
de ser designada a ordem do dia da sessão
seguinte.
Parágrafo único. O tempo em sessão secreta
despendido não será descontado na duração total da
sessão.
Art. 99. A juízo do Presidente ou por
deliberação do plenário a requerimento de, pelo
menos, 6 senadores o Senado poderá realizar
sessão especial ou interromper sessão ordinária
para grandes comemorações ou para recepção de
altos personagens.
§ 1º As sessões especiais independem de
número e serão convocadas por meio de
comunicação do Presidente ao plenário, ou
publicações no "Diário do Congresso Nacional".
§ 2º As sessões, referidas neste artigo
poderão ser realizadas, no edifício da Câmara dos
Deputados, simultâneamente com a sessão especial
que esta celebre para o mesmo fim, mediante
entendimento entre as respectivas Mesas.
Art. 100. Serão sempre secretas as sessões
para deliberar sôbre declaração de guerra ou acôrdo
sôbre a paz.
CAPÍTULO II
DAS ATAS
Art. 101. De cada uma das sessões do Senado,
exceto as especiais, lavrar-se-á ata manuscrita
ou dactilografada, que deverá conter o nome de
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quem a tenha presidido, o número de senadores
presentes e ausentes e uma exposição sucinta de
todos os trabalhos.
§ 1º A ata da sessão extraordinária será
submetida na sessão ordinária seguinte e vice-versa.
$ 2º Depois de aprovada, a ata será assinada
pelo Presidente e 1º e 2º secretários.
§ 3º Não havendo sessão por falta de número,
lavrar-se-á ata de reunião, mencionando-se os
nomes
do
Presidente
e
dos
Senadores
que compareceram bem como o expediente
despachado.
Art. 102. No Diário do Congresso Nacional
serão publicadas as atas das sessões do
Senado.
§ 1º As mensagens ou ofícios do Govêrno, da
Câmara dos Deputados e dos juizes e tribunais, os
projetos emendas, pareceres das comissões,
indicações, requerimentos, informações oficiais e
discursos serão mencionados na ata manuscrita ou
dactilografada e transcritos por extenso na ata
impressa.
§ 2º Todas os demais papéis que se tenham
lido no expediente, serão publicados em sumário,
salvo deliberação do Senado ou determinação
do Presidente, tendo em vista a relevância do
assunto.
§ 3º As informações e demais documentos de
caráter reservado não terão publicidade.
§ 4º É permitido ao Senador quando tiver de
falar na hora do Expediente ou em explicação
pessoal enviar à Mesa, para publicação no Diário
do Congresso Nacional e inclusão nos Anais, o
discurso que deseja proferir, dispensada a sua
leitura.
Nesse caso, a publicação será feita com a
indicação – "Discurso enviado à Mesa para
publicação".
Art. 103. É permitido fazer inserir em sumário,
na ata manuscrita ou dactilografada e por extenso na
ata impressa, declaração de voto de qualquer
Senador.
Art. 104. Salvo as exceções expressas neste
Regimento ou quando seja parte integrante dos
discursos nenhum documento se inserirá nas atos
sem especial permissão do Senado.
Art. 105. A ata das sessões secretas bem
como a da última sessão ordinária ou extraordinária
de cada sessão legislativa, será submetida à
discussão antes de se levantar a sessão podendo
ser aprovada com qualquer número.
Art.106. As atas das sessões secre-

tas serão redigidas pelo 2º Secretário aprovadas
antes de levantada a sessão assinadas pela Mesa,
fechadas em invólucros lacrado e rubricado pelos 1º
e 2º secretários, com a data da sessão e recolhidas
ao Arquivo do Senado.
Art. 107. Os funcionários da Secretaria
encarregados do serviço de atas assistirão às
sessões públicas, desempenhando as incumbências
que lhes forem cometidas pela Mesa.
Art. 108. Os trabalhos das sessões serão
impressos por ordem cronológica em Anais e
Documentos Parlamentares que serão distribuídos
aos senadores.
Parágrafo único. Se não for possível, por
dificuldades materiais, observar-se essa regularidade
na publicação, poderá ser ela contratada com
emprêsa particular, mediante concorrência pública e
prévia aprovação do plenário.
TÍTULO VI
Das proposições em geral
CAPÍTULO I
DOS PROJETOS, INDICAÇÕES, EMENDAS E
PARECERES
Art. 109. Consistem as proposições em
projetos de lei (matéria de competência do
Congresso Nacional com a sanção do Presidente da
República art. 65 da Const. Fed.) projeto de decreto
legislativo (matéria da competência exclusiva do
Congresso Nacional – art. 66 da Const. Fed.),
projetos de resolução (matéria da competência
privativa do Senado), requerimentos, indicações,
pareceres e emendas.
Parágrafo único. As proposições dar-se-á na
Secretaria numeração anual, correspondente a cada
classe que constituam, pela ordem da apresentação
em plenário ou de recebimento da Câmara dos
Deputados. Excetuam-se desta regra:
a) as emendas do Senado, que serão
remuneradas sucessivamente, nos processos das
matérias a que tenham sido oferecidas, em cada
turno, pela ordem de apresentação, em grupos das
de plenário, das apresentadas perante Comissão e
das de Comissão;
b) as emendas da Câmara dos Deputados,
que serão classificadas como projeto.
Art. 110. Os projetos devem ser escrito em têrmos
concisos, claros e divididos em artigos, contendo emen-
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ia obrigatòriamente inscrita no alto.
Art. 111. O Senador que quiser oferecer
projeto ou indicação fa-lo-á na hora do expediente,
justificando
sumàriamente,
por
escrito,
ou
verbalmente, o seu projeto e utilidade.
Art. 112. Tôda proposição oferecida, será
sempre acompanhada da transcrição, na íntegra ou
em resumo, dos dispositivos de lei invocados em
seu texto.
Art. 113. Os projetos e indicações de iniciativa
dos senadores serão imediatamente lidos,
submetidos a apoiamento e, se apoiados por cinco
ou mais senadores, logo enviados à Comissão
competente.
Parágrafo único. Não dependem de
apoiamento os projetos;
a) autorizando o Govêrno a declarar guerra ou
a fazer paz;
b) concedendo ou negando passagem ou
permanência a fôrças estrangeiras no território
nacional;
c) resolvendo definitivamente, sôbre tratados
e convenções com as nações estrangeiras;
d) declarando em estado de sítio um ou mais
pontos do território nacional;
e) aprovando ou suspendendo o sítio
decretado pelo Presidente da República na ausência
do Poder Legislativo.
Atr. 114. Não é permitida a apresentação de
proposição autorizando despesa ilimitada.
Parágrafo único. Ao emitir parecer sôbre
projeto da Câmara dos Deputados autorizando
despesa não fixada, a Comissão de Finanças e
emendará, estabelecendo a importância exata ou,
pelo menos, o máximo da quantia a ser despendida.
Art. 115. Havendo duas ou mais proposições
relativas ao mesmo assunto a Comissão que das
mesma conhecer apresentará substitutivo ou
adotará uma delas, considerando-se prejudicadas
tôdas as demais.
Art. 116. No correr da discussão de qualquer
proposição, é lícito ao Senador e a qualquer
Comissão
oferecer
emendas
supressivas,
substitutivas, aditivas ou modificativas, as quais
serão afinal, votadas nessa ordem. Equivalem a
emendas supressivas as que tiverem por fim
desdobrar artigos, parágrafos ou períodos de
qualquer proposição.
§ 1º Quando se tratar de proposição com a
discussão encerrada, poderão as comissões
oferecer subemendas às emendas submetidas
à sua apreciação. Neste caso, quando a pro-

posição voltar a plenário, abrir-se-á discussão
especial sôbre as mesmas emendas e subemendas
reduzindo-se à metade o tempo da discussão.
§ 2º As emendas serão submetidas a
apoiamento de cinco senadores, dispensada esta
formalidade quando trouxerem cinco assinaturas ou
forem apresentadas por comissões.
§ 3º Não serão admitidas emendas que não
tenham relação com a matéria.
§ 4º Nenhuma emenda será aceita no plenário
ou encaminhada pelas comissões sem que os seus
autores a tenham justificado verbalmente ou por
escrito.
§ 5º As comissões não emitirão parecer sôbre
emendas recebidas do plenário sem que sejam
previamente publicadas com as respectivas
justificações.
Art. 177. Sempre que qualquer proposição
contiver dispositivos infringentes de preceitos
constitucionais, a Comissão que estudar a matéria
propor sua rejeição ou apresentará emenda
supressiva ou modificativa.
Art. 118. As emendas oferecidas aos projetos
em discussão única ou em segunda discussão
podem ser destacadas para constituir projetos
distintos. Neste caso, passarão por mais uma
discussão, depois de ouvidas as comissões
competentes.
Art. 119. Não é permitido reunir em um só
projeto duas ou mais proposições da Câmara dos
Deputados nem oferecer como emendas a
quaisquer projetos, do Senado ou da Câmara,
proposições desta que devam seguir os trâmites
regimentais.
Art. 120. As Comissões poderão propor o
arquivamento das sugestões e indicações recebidas
pelo Senado, desde que não as aproveite para
formular projeto.
Parágrafo único. Quando as comissões
encarregadas do exame de qualquer assunto
concluírem os seus pareceres, apresentando
projetos de Iei ou de resolução, tais pareceres serão
considerados como razões dos projetos, que com
êles entrarão em discussão.
Art. 121. Se os pareceres conclurem pedindo
informações, reunião de comissões em conjunto ou
audiência de outra Comissão, serão considerados
requerimentos e, depois de Iidos em sessão,
despachados pelo Presidente.
Art.
122.
A
decisão
do
plenário
apoiando,
aprovando,
rejeitando
proposição
ou
destacando
emenda
para
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constituir projeto em separado, será anotada, com a
b) prorrogação da sessão;
data respectiva, no texto votado e assinado pelo
c) inserção em ata de voto de pesar, por
Presidente que dirigiu os trabalhos da sessão.
motivo de pesar;
Parágrafo único. Na capa dos processos que
e) permissão para falar sentado;
será rubricada pelo responsável pelo serviço da ata
f) prorrogação de prazo para apresentação de
se anotarão todos os tramites da materia desde a parecer;
sua apresentação até o seu arquivamento.
g) representação do Senado por comissões
externas;
h) não realização de sessão em determinado
CAPÍTULO II
dia.
DOS REQUERIMENTOS
Parágrafo único. Os requerimentos de pesar
só serão admitidos por motivo de luto nacional ou
Art. 123. Os requerimentos poderão ser por falecimento de membro ou ex-membro do
formulados verbalmente ou por escrito. No primeiro Congresso Nacional, chefes de Estado e de pessoas
caso, indep ilegível e terão sempre-solução que tenham exercido os cargos de Presidente ou
imediata.
Vice-Presidente da República. presidente do
Art. 124. Serão verbais e resolvido pelo Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior
Presidente os requerimentos que solicitarem:
Eleitoral, ministro de Estado, governador de Estado
a) a posse do Senador;
e Prefeito do Distrito Federal.
b) Ilegível qualquer matéria sujeita ao
Art. 127. Serão verbais e independentes de
conhecimento do plenário;
discussão, só podendo ser votados com a presença
c) retificação da ata;
de 32 senadores no mínimo, os requerimentos de:
d) inserção ou declaração de voto em ata;
a) dispensa de interstício ou impressão para
e) a observância de dispositivo regimental;
inclusão de determinada matéria na ordem do dia de
f) a retirada, pelo autor, de qualquer sessão seguinte:
requerimento verbal ou escrito;
b) reconsideração de ato ou decisão da Mesa.
g) preenchimento de vagas nas comissões;
Art. 128. Serão escritos, independem de
h) inclusão em ordem do dia de matéria em apoiamento e discussão e só poderão ser votados
condições regimentais de nela figurar;
com a presença de pelo menos 32 senadores, os
i) informações sôbre a ordem dos trabalhos.
requerimentos de:
Art. 125. Serão escritos, independentes de
a) licença de qualquer Senador para ausentarapoiamento e discussão e despachados pleo se por mais de 6 meses ou para fins que se referem
Presidente os requerimentos:
os arts. 49 e 51 da Const. Fed.;
a) de uma Comissão, pedindo a audiência de
b) remessa a determinada Comissão de
outra sôbre qualquer assunto;
papéis despachados a outra;
b) de uma Comissão, solicitando reunião
c) discussão e votação de matérias por títulos,
juntamente com outra;
capítulos, secções, grupos de artigos ou de
c) de uma Comissão ou de um Senador, emendas;
pedindo informações oficiais ou a publicação destas
d) votação por partes;
no Diário do Congresso Nacional.
e) audiência de uma Comissão sôbre
Parágrafo único. No caso da letra e).dêste determinada matéria;
artigo, sendo indeferido o pedido, ou não publicado
f) adiamento de discussão ou de votação;
no Diário do Congresso Nacional, o respectivo
g) encerramento de discussão;
despacho até 72 horas depois de formulado
h) votação por determinado processo;
poderá o requerente renová-lo, apresentando-o ao
i) preferência;
plenário.
j) urgência (sempre subscritos por 8
Art. 126. Serão verbais, independentes senadores, no mínimo, ou por uma Comissão);
de discussão e votados com a presença pelo
k) retirada pelo autor de projeto indicação ou
menos de 16 senadores os requerimentos emenda de sua iniciativa;
solicitando:
l) destaque de emenda oferecida a qualquer
a) prorrogação da hora do expediente;
projeto para constituir projeto em separado;
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m) destaque de dispositivo de qualquer
matéria para efeito de votação.
Art. 129. Serão escritos, apoiados por 5
senadores e sujeitos a discussão só podendo ser
votados com a presença de 32 senadores no
mínimo, os requerimentos sôbre:
a) comparecimento de ministros de Estado ao
Senado para prestar informações;
b) inserção nos Anais de documentos de
publicações;
c) inclusão em ordem do dia de matéria que
não tenha tido parecer no prazo regimental;
d) constituição de comissões especiais ou
mistas;
e) sessões extraordinárias;
f) sessões especiais;
g) sessões secretas.
Art. 130. Quando algum Senador solicitar a
palavra sôbre requerimento enquadrado no artigo
precedente ficará o mesmo sôbre a Mesa para ser
discutido e votado no fim da ordem do dia da sessão
seguinte, ressalvadas as letras e, f, g, que terão
discussão e votação imediatas.
Parágrafo único. Se não houver oradores, a
discussão se dará como encerrada e a votação
poderá ser feita imediatamente.
Art. 131. Os requerimentos escritos e sujeitos
a discussão só poderão ser fundamentados,
verbalmente, depois de enviados à Mesa, lidos e
apoiados.
Art. 132. Não serão permitidos requerimentos
de
votos
de
aplauso,
regosijo,
louvor,
congratulações ou semelhantes, salvo em virtude de
atos públicos ou acontecimentos, uns e outros de
alta significação nacional ou internacional, mediante
parecer da Comissão de Constituição e Justiça ou
da de Relações Exteriores, oferecido nas 24 horas
depois da apresentação, por forma a entrar a
matéria na ordem do dia da sessão seguinte. Êsse
parecer não poderá ser dispensado salvo se
assinado o requerimento pela maioria da Comissão
a que competir a matéria, caso em que será incluído
na ordem do dia da sessão imediata.
Parágrafo único. Os requerimentos dessa
natureza obedecerão às disposições do art.
129.
Art. 133. A nenhum Senador será permitido
fazer seu o requerimento de outro, depois de
retirado. Querendo reproduzir a matéria, usará da
iniciativa que lhe compete.

TÍTULO VII
Das discussões e votações
Art. 134. Terão duas discussões os projetos
de lei iniciados no Senado e apenas uma os projetos
de lei oriundos da Câmara dos Deputados, os
projetos de resolução do Senado, as indicações, as
emendas, os pareceres, as redações, finais, os vetos
do Prefeito do Distrito Federal e os requerimentos a
que se referem os arts. 129 e 132.
Art. 135. Com parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, a proposição virá em seguida
ao plenário e sòmente depois de votado êsse
parecer poderá ser ela distribuída a outras
Comissões.
Parágrafo
único.
Reconhecida
a
constitucionalidade ou inconstitucionalidade da
proposição, por voto de plenário, não poderá mais
ser eis argüida.
Art. 136. Os autógrafos das proposições, bem
como os documentos a elas relativos, ficarão sôbre a
mesa durante a discussão, cabendo ao funcionário
responsável pelo serivço de atas recebê-los e
restituí-Ios à Secretaria.
Art. 137. Ao iniciar-se o debate de uma
matéria, qualquer Senador poderá solicitar a palavra
pela ordem uma vez para no prazo improrrogável de
dez minutos, propôr o método a ser seguido na
discussão.
Art. 138. A palavra será dada pela ordem de
inscrição e, depois, pela ordem em que fôr pedida.
Parágrafo único. Pedindo a palavra dois ou
mais senadores simultâneamente, para falar sôbre a
mesma proposição, compete ao Presidente regular a
procedência.
Art. 139. A primeira discussão ou a discussão
única de qualquer matéria podem dar-se no dia
seguinte ao da distribuição do impresso com o seu
teôr e o parecer respectivo, ou antes, se o permitir o
Senado, a requerimento de qualquer Senador.
Art. 140. A primeira discussão será em globo
com as emendas oferecidas. Encerrada a discussão
havendo emendas, voltará a matéria à Comissão
competente para emitir parecer sôbre elas, podendo
realizar-se a votação a partir do dia seguinte ao em que
tenha sido distribuído o avulso com e mesmo parecer.
Não havendo emendas, a votaçãa será imediata.
§ 1º A votação será artigo por artigo e
precederá a das emendas, exceto:
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a) se as emendas forem supressivas de
artigos:
b) se o Senado, a requerimento de qualquer
Senador, resolver o contrário.
§ 2º As emendas substitutivas apresentadas
pelas comissões terão precedência na votação.
Art. 141. Aprovado sem emenda em primeira
discussão, o projeto ficará sôbre a mesma para ser
incluído em ordem do dia após decorridos 48 horas.
Quando emendado, porém, será com as emendas
remetido à Comissão competente a fim de que as
incorpore ao seu texto. Assim redigido de acôrdo
com o vencido, o projeto será presente à Mesa, que
o mandará imprimir e o incluirá em ordem do dia, em
segunda discussão, 24 horas depois de distribuído o
avulso respectivo.
Art. 142. A segunda discussão versará sôbre
todo o projeto com as emendas aprovadas e sôbre
as oferecidas nesse turno.
§ 1º As emendas rejeitadas na primeira
discussão poderão ser renovadas na segunda.
§ 2º As emendas oferecidas em segunda
discussão sòmente serão admitidas quando vierem
assinadas por uma Comissão, ou por seis ou mais
Senadores, ou tiverem apoiamento da terça parte
dos Senadores presentes.
§ 3º Encerrada a discussão do projeto e das
emendas, serão estas remetidas à Comissão
respectiva, com exceção das de sua autoria, para se
sujeitarem ao seu parecer.
§ 4º Lido e publicado o parecer com as
emendas e distribuído em avulsos, entrará a matéria
na ordem do dia da sessão seguinte.
§ 5º Serão postas a votos em primeiro lugar as
emendas uma por uma e depois, o projeto, em globo,
com as alterações feitas.
Art. 143. Os projetos de Iei de iniciativa da
Câmara dos Deputados, uma vez lidos no
expediente, serão mandados publicar e ficarão
sôbre a mesa durante duas sessões, a partir da
distribuição do avulso respectivo, a fim de receberem
emendas.
§ 1º Findo êsse prazo, serão lidas e, desde
que apoiadas por cinco ou mais senadores,
mandadas publicar as emendas oferecidas,
remetendo-se tôda a matéria à Comissão com
petente para emitir parecer.
§ 2º Distribuído, o avulso com o parecer, a
partir do dia seguinte poderá ser a matéria incluída
em ordem do dia, observando-se na discussão e

na votação as normas estabelecidas para os projetos
de lei de iniciativa do Senado em segundo turno.
§ 3º No Diário do Compresso Nacional será
publicado ao pé da ata impressa a lista das
proposições que estiverem sôbre a mesa para
receber emendas.
Art. 144. As emendas da Câmara dos
Deputados a projetos do Senado, incluídas em
ordem do dia 24 horas depois da distribuição do
avulso com o parecer da Comissão competente;
serão discutidas em globo e votadas uma por uma,
sem poderem ser alteradas. O Senado, porém, a
requerimento de qualquer dos seus membros,
poderá determinar que se realize a votação em globo
ou por grupos. Aprovadas as emendas, serão
remetidas com o projeto à Comissão de Redação de
Leis, para redigi-lo de acôrdo com o vencido.
Art. 145. Os projetos que dispuserem sôbre
matéria de competência do Congresso Nacional,
bem como os de resolução do Senado e as
indicações terão o ritmo dos projetos de lei em
segundo turno.
Art. 146. Tratando-se de projetos divididos em
títulos, capítulos e seções, que envolvam matérias
diversas, o Presidente, a bem da, ordem, ou a
requerimento de algum Senador, proporá o processo
a seguir na discussão e votação, se em globo, se por
títulos, capítulos, seções ou artigos, e o Senado
resolverá sem debate.
Art. 147. Os substitutivos do Senado a
proposição da Câmara dos Deputados, serão
votados artigo por artigo, podendo ser feita a votação
em globo se o plenário assim o decidir, em virtude de
requerimento.
Art. 148. As emendas a proposição da Câmara
dos Deputados que tenham sido aprovadas, não lhe
serão incorporadas.
Art. 149. É privativa da Comissão que estudou
a matéria a redação final dos projetos de lei
orgânica, fixação das fôrças armadas, orçamentos,
códigos, reforma de códigos, reforma do Regimento
e reforma constitucional.
§ 1º apresentada e lida, a redação ficará sôbre
a mesa para ser submetida à discussão e votação,
depois de publicada no Diário do Congresso
Nacional, ou imediatamente, se fôr dispensada essa
publicação.
§ 2º Nessa discussão poderão ser
apresentadas emendas de redação, desde que não
alterem nenhuma das disposições.
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§ 3º Ao discutir-se a redação, cada Senador
poderá falar uma só vez durante dez minutos.
§ 4º As emendas de redação independem de
parecer e serão votadas imediatamente.
§ 5º Quando, após à aprovação de qualqur
redação sinal de projeto, se verificar inexatidão
material, lapso ou êrro manifesto do texto, a Mesa
procederá à respectiva correção, da qual dará
conhecimento ao plenário, fazendo a devida
comunicação à Câmara dos Deputados, se já lhe
houver enviado o autógrafo, ou ao Presidente da
República, se já tiver o projeto subido á sanção. Não
havendo impugnação, considerar-se-á aceita a
correção; em caso contrário, caberá decisão ao
plenário.
§ 6º Quando a inexatidão, Iapso ou êrro
manifesto do texto se verificar no autógrafo de
propoação enviada pela Câmara dos Deputados, a
Mesa a devolverá àquela Câmara, para correção, do
que dará comunicação ao plenário.
Art. 150. Terminado, com a votação do texto
definitivo, o pronunciamento do Senado sôbre
qualquer proposição, será êle encaminhado, em
autógrafo à sanção do Sr. Presidente da República
ou à Câmara dos Deputados, conforme seja o caso.
§ 1º Os autógrafos serão assinadas pelo
Presidente ou seu substituto em exercício e por dois
secretários.
§ 2º Os autógrafos de emendas do Senado a
projetos da Câmara, serão ap os do tento definitivo
dessas emendas.
Art. 151. Na discussão das matérias sujeitas a
um turno único, cada Senador poderá falar apenas
uma vez, durante o espaço máximo de uma hora, e
na mesma discussão dos projetos de lei iniciados no
Senado, até duas vêzes, contanto que a soma total
do tempo em que usar da palavra, não exceda de
duas horas.
Parágrafo único. Em ambos os casos previstos
neste artigo, é facultado ao autor da proposição, bem
como ao respectivo relator, falar duas vêzes até o
máximo de 2 horas.
Art. 152. Depois de discutida qualquer matéria,
ou não havendo quem a queira discutir, o Presidente
declarará encerrada a discussão, e, se não puder ser
feita imediatamente a votação por falta de número
legal, será a mesma adiada.
Parágrafo único. Na sessão seguinte, a
ordem do dia começará pela votação das
matérias
cuja
discussão
es-

tiver encerrada, salvo havendo alguma considerada
urgente, à qual será dada preferência.
Art. 153. O encerramento normal de qualquer
discussão dar-se-á pela ausência de oradores.
Parágrafo único. É permitido, porém, a
qualquer Senador requerer o encerramento da
discussão da matéria em debate nos seguintes
casos:
a)
na
discussão
preliminar
sôbre
constitucionalidade e na primeira discussão, quando
já tiverem falado, pelo menos, três senadores,
filiados a partidos diferentes;
b) na discussão única e na segunda
discussão, desde que o assunto tenha sido debatido
em duas sessões;
c) na discussão das redações finais.
Art. 154. Iniciada a discussão de qualquer
matéria, não será interrompida para tratar-se de
outra, salvo adiamento ou questão de ordem nela
suscitada, e quando se tratar das matérias
compreendidas nas letras a, b, d e e do parágrafo
único do art. 113.
Art. 155. As proposições com discussão
encerrada, não resolvidas na sessão legislativa e
deixadas para a seguinte, considerar-se-ao adiadas,
continuando nos têrmos em que se acharem.
Art. 156. Os adiamentos só poderão ser feitos
por prazo fixo ou por motivo declarado e nos
seguintes casos:
a) para audiência de uma ou mais Comissões;
b) para ser a matéria discutida ou votada em
dia determinado ou mediante o preenchimento de
formalidade estipulada no requerimento.
§ 1º O adiamento poderá ser da discussão ou
da votação, devendo ser requerido logo que seja
anunciada a matéria como preliminar.
§ 2º Não havendo número para votação de um
pedido de adiamento, ficará o mesmo prejudicado,
prosseguindo a discussão da matéria principal.
§ 3º É vedado mais de um pedido de
adiamento no mesmo turno, ainda que por motivo e
autores diferentes.
Art. 157. Urgente para interrompe ra ordem do
dia só se deve entender a matéria que ficaria
prejudicada, se não fôsse tratada imediatamente.
Art. 158. A urgência dispensa as formalidades
e interstício regimentais, mas não importa sessão
permanente.
§1º
O
requerimento
de
urgência
para
matéria
estranha
aos
assuntos
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de ordem pública ou calamidade pública ficará sôbre
a mesa e só será votada após decorridos 48 horas.
Quando sôbre a matéria houver parecer ou
pareceres das Comissões respectivas, a urgência
importa discussão e votação imediata.
§ 2º Não se admitirão, ao mesmo tempo, mais
de duas proposições sob o regime de urgência.
§ 3º No encaminhamento da votação de
urgência só poderão falar, pelo prazo máximo de 10
minutos, um dos signatários do requerimento e um
representante de cada partido, não sendo concedida
a palavra a qualquer outro Senador.
§ 4º A discussão da matéria julgada urgente
iniciará se iniciará pelo parecer verbal da comissão
ou comissões a que corresponder, não podendo ser
adiada.
§ 5º Será, entretanto, permitida e interrupção
da discussão, apenas pelo espaço de uma hora, a
fim de poder o relator aucultar o pensamento dos
membros da respectiva Comissão.
Art. 159. Em chegando à Mesa requerimento
de urgência para proposição atinente aos assuntos
de ordem pública ou de calamidade pública será
imediatamente lido e submetido à deliberação do
plenário, mesmo interrompendo qualquer oração,
discussão ou votação, em qualquer fase dos
trabalhos.
Art. 160. Anunciada a votação de qualquer
matéria é lícito ao Senador obter a palavra pela
ordem, uma só vez, para, no prazo improrrogável de
10 minutos, encaminhá-Ia ou propor o método a ser
seguido.
Art. 161. Ressalvado o disposto no art. 64,
proceder-se-á à votação por uma das seguintes
formas, simbólica, nominal ou por escrutínio
secreto.
Art. 162. Em regra, a votação será Simbólica;
a nominal realizar-se-á a nos casos previstos neste
Regimento e quando o Senado determinar, a
requerimento de algum Senador: a votação por
escrutínio secreto se fará nas eleições, nos casos
previstos na Constituição e neste Regimento e
sempre que o Senado a determinar.
Art. 163. A votação simbólica se praticará
sentados os senadores que aprovarem, levantandose os de opinião contrária.
§ 1º Se o resultado fôr tão manifesto que à
primeira vista, se conheça a maioria, o Presidente
o proclamará; não o sendo, ou se algum Se-

nador o requerer, os secretários contarão os votos,
primeiro dos que se ilegível e em seguida dos que
ficarem sentados, os quais para êsse fim e por sua
vez, se levantarão a convite do Presidente.
§ 2º Essa verificação devera ser requerida
antes de iniciada outra votação, sendo permitido o
voto do Senador que entrar para o recinto. Se não
houver número, proceder-se-á à chamada, com
votação nominal da matéria em deliberação.
Art. 164. Na votação nominal o 3º Secretário
fará a chamada dos senadores, respondendo êstes
"SIM" ou "NÃO", à medida que forem chamados; o 2º
Secretário tomará nota dos votos, que em seguida
serão lidos. Concluída a leitura, o Presidente
proclamará os resultados.
Art. 165. A votação por escrutínio secreto farse-á por meio de cédulas escritas lançadas em uma
pelos senadores, à medida que forem chamados.
Aberta a urna, o 1º Secretário declarará o número de
cédulas encontradas, passando-as emseguida, uma
por uma, ao Presidente que lerá em voz alta o seu
conteúdo e as entregará ao 2º Secretário. Concluída
a apuração, o Presidente proclamará os resultados.
Parágrafo único. Na apuração dos votos a que
se refere êste artigo serão considerados como votos
contrários as cédulas em branco.
Art. 166. Nenhum Senador presente poderá
escusar-se de votar, salvo nos assuntos em que
tenha interêsse individual.
Art. 167. A votação não se interrompe senão
por falta de número legal de senadores.
Art. 168. Dando-se empate numa votado, será
ela repetida na sessão seguinte; se o empate se
reproduzir o Presidente desempatará.
TÍTULO VIII
Dos orçamentos
Art. 169. Recebida da Câmara dos Deputados
a proposição, orçando a Receita e fixando a
Despesa Geral da República, será imediatamente
enviada à Comissão de Finanças, providenciando a
Mesa para que seja publicada e distribuídos os
respectivos avulsos dentro do mais curto espaço de
tempo.
Art. 170. Na sessão em que se realize
a
distribuição
de
que
trata
o
artigo
anterior,
o
Presidente,
apôs
a
lei-
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tura do expediente, anunciará que a proposição
receberá emendas dos Senadores perante a Mesa,
durante as seis sessões seguintes.
Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido,
as emendas sempre justificadas por escrito, serão
numeradas na ordem de apresentação, publicadas e
remetidas à Comissão de Finanças que emitirá
simultâneamente perecer sôbre elas, sôbre as que
lhe tenham sido apresentadas diretamente e sôbre a
proposição, oferecendo, por sua vez, as emendas
que julgar necessárias.
Art. 171. A discussão e a votação da
proposição no plenário serão feitas por partes. Para
êsse fim, destacar-se-ão as disposições relativas à
Receita e a Despesa, a cada Ministério ao
Congresso Nacional, à Presidência da República e
órgãos Imediatos e ao Poder Judiciário, como se
fôssem projetos distintos.
Parágrafo único. A numeração das emendas a
esse
projeto
será
feita
separadamente,
correspondendo aos respectivos anexos, de modo a
poderem êles subir ao plenário também em separado.
Art. 172. As emendas do Senado ao projeto
relativo ao orçamento, serão discutidas com a mesma
proposição e votadas antes dêle, em dois grupos
obedecendo à classificação dos pareceres favoráveis
ou contrários, salvo destaque concedido pelo Senado,
a requerimento de qualquer Senador, para votação
isolada. No grupo das emendas com parecer favorável
compreendem-se as da Comissão de Finanças e as
que tenham sido por ela aceitas com modificações ou
para constituírem profeta em separado.
Parágrafo único. Será votada separadamente
a emenda que tenha sub emenda da Comissão,
votando-se em primeiro lugar a sub-emenda.
Art. 173. Não é permitido apresentar aos
projetos de leis ânuas emendas com caráter de
proposições principais e que devam seguir os
trâmites de projeto de lei.
Parágrafo único. A recusa, pela Mesa, de
emenda infringente dêste artigo deverá ser publicada,
podendo o seu autor recorrer para o Senado.

das
e

do Senado sôbre tomada de contas do Presidente da
República (art. 66, VIII, da Const. Fed.)
Art. 175. Chegando à Mesa em qualquer hora
da sessão a tomada de contas, o Presidente,
independente de leitura do expediente, mandará
publicar o projeto sôbre a matéria, com e balanço
geral das contas da União e documentos que o
instruem, organizados pela Contadoria Central da
República, e o parecer do Tribunal de Contas, sendo
distribuídos aos senadores os respectivos avulsos,
dentro do prazo de 8 dias.
§ 1º Durante os 5 dias úteis seguintes à
distribuição dos avulsos ficará o projeto em
pauta, para receber emendas e pedidos de
informação.
§ 2º Findo o prazo do parágrafo anterior, serão
as emendas e pedidos de informação, dentro das 48
horas seguintes, mandados publicar pelo Presidente,
depois de devidamente classificados.
§ 3º Em seguida, a Mesa remeterá o processo
com as emendas às comissões designadas no artigo
precedente, emitindo cada uma delas o seu parecer
dentro do prazo máximo de 20 dias.
TÍTULO X
Da reforma constitucional

Art. 176. Considerar-se-á proposta ao Senado
emenda à Constituição se apresentada, quando não
vigente o estado de sítio, pela quarta parte, no
mínimo, dos seus membros, ou por mais de metade
das assembléias legislativas dos Estados no decurso
de 2 anos.
Parágrafo único. Não será objeto de
deliberação, emenda à Constituição tendente a abolir
a Federação ou a República.
Art. 177. Recebida a proposta de emenda à
Constituição será lida na hora do expediente e
mandada publicar como Projeto de Reforma
Constitucional no Diário do Congresso Nacional e em
avulsos para serem distribuídos entre os senadores,
ficando sôbre a Mesa durante 10 dias úteis para
receber emendas.
TITULO IX
Parágrafo único. Não serão admitidas
Da tomada de contas
emendas que não tenham relação direta e imediata
com a proposição inicial.
Art. 174. Será precedida de parecer
Art. 178. Nas 48 horas seguintes a leitura
comissões de Constituição e Justiça determinada no artigo precedente, será eleita uma
de
Finanças,
a
deliberação Comissão de Reforma Constitucional, de 15 mem-
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bros, sob o critério do art. 44, dêste Regimento.
§ 1º Findo o prazo estabelecido no presente
artigo, serão lidas, apoiadas por seis senadores e
mandadas publicar as emendas que tenham sido
oferecidas ao projeto perante a Mesa e tôda a
matéria será enviada à Comissão Especial para
emitir parecer, dentro do prazo máximo de 30 dias.
§ 2º Cinco dias depois de publicado o parecer
no Diário do Congresso Nacional e em avulsos, com
o projeto e as emendas, será a matéria incluída em
ordem do dia.
Art.179. A primeira discussão será em globo,
procedendo-se, porém, a votação das emendas por
artigo, e, a seguir, do projeto artigo por artigo.
Parágrafo único. Aprovado o projeto nesse
turno com as emendas, voltará à Comissão que, em
48 horas apresentará a redação do vencido.
Art. 180. Presente à Mesa e publicada no
Diário do Congresso Nacional e em avulso a redação
a que se refere o parágrafo único do artigo anterior,
juntamente com o projeto inicial e as emendas
aprovadas, abrir-se-á, durante 5 dias, a segunda
discussão, abrangendo o projeto e as novas
emendas oferecidas em plenário no decurso dêsse
prazo.
§ 1º Antes de submetidas à discussão, serão
as novas emendas lidas e sujeitas ao apoiamento de
que trata o § 1º do art. 178.
§ 2º Havendo emendas, o projeto será
novamente enviado à Comissão Especial, a fim de
sôbre elas se pronunciar dentro de 10 dias.
§ 3º Esgotado êsse prazo, com ou sem parecer,
e publicado e distribuído em avulso o parecer, se
houver, cinco dias depois se realizará a votação.
§ 4º Votar-se-ão em primeiro lugar as
emendas, por grupos das que tiverem parecer
favorável e das que tiverem parecer contrário, salvo
os destaques requeridos e excetuada as mendas
com sub-emendas da Comissão Especial, as quais
serão sempre votadas separadamente. A votação do
projeto será em globo, com as alterações resultantes
das emendas aceitas.
§ 5º Aprovada qualquer emenda será o projeto
remetido à Comissão Especial para elaborar a
redação final, que será submetida a discussão
depois de publicada.
Art. 181. Nas discussões, cada Senador tem direito
a falar durante duas horas, em uma ou mais vezes. As

questões de ordem só poderão ser propostas dentro
dêsse mesmo prazo total.
§ 1º Ao relator, ou ao membro da Comissão
Especial que o substituir, é licito replicar a
qualquer Senador, nos prazos que cabem a cada
Senador.
§ 2º Tôdas as discussões poderão ser encerradas
mediante requerimentos assinado por um quarto do
número total dos senadores e aprovado por dois terços,
pelo menos dos presentes, desde que já se tenham
efetuado em duas sessões anteriores.
§ 3º O interstício entre a votação e qualquer ato
inicial da discussão subseqüente do Projeto de Reforma
da Constituição, será de 48 horas.
Art. 182. Para encaminhamento de votação só
será permitida a palavra uma vez a cada Senador, por 15
minutos.
Art. 183. Todos os prazos é interstícios são
improrrogáveis, mas podem ser reduzidos, a
requerimento de qualquer Senador, aprovado pelo
Senado, inclusive os que já tiverem sido iniciados.
Art. 184. Em tudo quanto não contrariem estas
disposições especiais, regularão a tramitação da matéria
as disposições do Regimento atinentes aos projetos de
lei ordinária.
Art. 185. Aprovado o Projeto por maioria absoluta
ou dois terços dos membros do Senado, será remetido à
Câmara dos Deputados, com a comunicação do
"quorum" da votação em ambos os turnos.
§ 1º Se a aprovação tiver sido por maioria
absoluta, o Projeto terá na sessão legislativa ordinária
seguinte a mesma tramitação prescrita nos artigos
anteriores, qualquer que tenha sido o "quorum"
constitucional da votação na Câmara dos Deputados.
O mesmo acontecerá, se a aprovação do Senado
tiver sido por dois terços e a da Câmara por maioria
absoluta.
§ 2º Se aceito por uma e não aceito por outra das
câmaras do Congresso Nacional, considerar-se-á
rejeitado e projeto.
§ 3º Recebendo emenda da Câmara dos
Deputados, o projeto iniciado no Senado, êste só poderá
aprová-Io por maioria absoluta ou dois terços dos
seus membros, depois de parecer da Comissão
Especial.
Art. 186. Aprovada a reforma pelas duas
Casas do Congreso Nacional, nos têrmos dos § 2º e 3º
do art. 217 da Const. Fed., será promulgada pelas
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respectivas Mesas dentro de 48 horas publicada com a
assinatura dos seus membros e anexada, com o
respectivo número de ordem, ao texto da Constituição.
Art. 187. Sempre que o Senado tiver
conhecimento de que a Câmara dos Deputados
aprovou, definitivamente, emenda à Constituição
nêle iniciada, assentará com a Mesa da outra Casa
do Congresso Nacional sua promulgação, dando
publicidade, no Diário do Congresso Nacional, do
local e hora em que ela se realizará.
TÍTULO XI
Do comparecimento dos Ministros de Estado
Art. 188. A convocação de um ministro de
Estado, resolvida pelo senado, para comparecer
perante êste ou qualquer das suas comissões, será
feita por ofício do 1º Secretário, acompanhado de
cópia do requerimento das informações pretendidas.
Nesse mesmo ofício, solicitar-se-á ao Ministro
designe, dentro de prazo determinado e nas horas
de sessão o momento em que deverá comparecer.
Art. 189. O Senado designará dia e hora para
serem ouvidos os ministros de Estado que o solicitarem.
Art. 190. O ministro de Estado que comparecer
perante o Senado para o fim de prestar
esclarecimentos ou solicitar providências, terá
assento na primeira bancada.
Art. 191. Se o tempo ordinário da sessão não
bastar ao ministro convocado para prestar as
informações solicitadas, o Senado prorrogará a sessão
ou designará outro dia para nove comparecimento.
Art. 192. Se o ministro convocado não
comparecer no dia e hora designados na forma do
art. 188, sem causa justificada, o Presidente do
Senado providenciará no sentido de ser
imediatamente instaurado processo por crime de
responsabilidade.
TITULO XII
Do Senado como órgão Judiciário
Art. 193. Quando o Senado tiver de julgar o
Presidente da República, os membros do Supremo
Tribunal Federal, os ministros de Estado e o
Procurador Geral da República, será presidido pelo
Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Art. 194. Para êsse fim, e logo que
lhe
sejam
enviados
os
documentos
in-

dispensáveis ao processo, o Presidente do Senado
oficiará ao do Supremo Tribunal Federal, convidando-o a
assinala a presidência no dia e hora designados.
Art. 195. O processo de julgamento será
estabelecido em lei.
TITULO XIII
Da economia interna do Senado sua Polícia
Art. 196. A Mesa fará manter a ordem e o respeito
indispensáveis no edifício do Senado e suas
dependências e exercerá a atribuição de distribuir e
fiscalizar o serviço da Secretaria, empregando
para êsse fim os meios facultados no respectivo
Regimento.
Art. 197. O policiamento do edifício do Senado e
de suas dependências compete, privativamente, à
Comissão
Diretora,
sob
a
direção
do
seu
Presidente, sem a intervenção de qualquer outro
Poder.
Parágrafo único. Far-se-á o policiamento,
ordinàriamente, com a policia privativa do Senado e, se
necessário, por fôrça pública e agentes da polícia
comum, requisitados e postos a disposição da Mesa.
Art. 198. È permitido a qualquer pessoa, vestida
decentemente, assistir às sessões, do lugar que lhe
fôr reservado, sem armas e conservando-se em
silêncio.
Art. 199. Se no edifício do Senado ou em suas
dependências alguém perturbar a ordem, depois da
primeira advertência, o Presidente mandará pô-lo
em custódia; feitas as averiguações necessárias,
mandará soltá-lo ou entregar a autoridade competente,
com ofício do 1º Secretário, participando a
ocorrência.
Art. 200. Ao Ministro da Fazenda serão enviadas
as fôlhas do subsidio dos senadores e as dos
vencimentos dos funcionários da Secretaria, afim de
serem pagas pelo Tesouro Nacional, no edifício no
Senado.
Art. 201. O Diretor Geral da Secretaria, sob a
fiscalização da Comissão Diretora, servirá de tesoureiro
das quantias que forem votadas na lei do orçamento
ou em créditos especiais ou extraordinários, para
as despesas ordinárias e eventuais da Casa. Recolherá
as quantias que receber do Tesouro Nacional ao cofre
da Secretaria, ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica,
se assim julgar mais conveniente a Comissão
Diretora.
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Art. 202. Mensalmente, o Diretor Geral da
Secretaria apresentará conta do que recebeu e
despendeu e do saldo existente em caixa, a fim de ser
examinada e aprovada pelo Vice-Presidente e
trimestralmente pela Comissão Diretora.
Parágrafo único. No começo de cada ano, a
Comissão Diretora requisitará ao Ministro da Fazenda
os saldos das verbas do Senado, do ano anterior, que
ficaram no Tesouro, a fim de dar-lhes aplicação nos
serviços do Senado, de acôrdo com as suas
necessidades.
TÍTULO XIV
Da Secretaria
Art. 203. Haverá um livro de inscrição pessoal
dos senadores, destinado a registrar o nome
parlamentar idade, estado civil de cada um e outras
declarações que deva ou julgue conveniente fazer.
Parágrafo único. Nêsse livro o Senador se
inscreverá de próprio punho, fazendo as declarações
referidas neste artigo e no parágrafo 1º do art. 44, a
fim de lhe ser expedida a carteira de identidade pelo
1º Secretário.
Art. 204. Os serviços do Senado serão
executados pela sua Secretaria e reger-se-á, por um
regulamento especial que fica considerado parte
ingrante dêste Regimento.
Parágrafo único. A Comissão Diretora não
poderá requisitar funcionários de qualquer repartição
ou serviço público, salvo o disposto no parágrafo
único do art. 197.
TÍTULO XV
Disposições gerais
Art. 205. O Regimento Interno só poderá ser
modificado ou reformado por meio de projeto de
resolução, oferecido por qualquer Senador, pela
Comissão Diretora ou por comissão especial nomeada
em virtude de deliberação do Senado e da qual
deverá fazer parte um membro da Comissão Diretora.
§ 1º Em qualquer caso, o projeto após
publicado e distribuído em avulsos, ficará sôbre a
mesa durante três sessões, a fim de receber
emendas, indo depois dêsse prazo, para o efeito de
parecer, à Comissão especial que o elaborou, ou á
Comissão Diretora, se fôr o projeto de sua iniciativa ou
de algum Senador.

§ 2º O parecer mencionado no parágrafo
precedente será emitido dentro de 10 dias, quando o
projeto seja da simples modificações, e de 20 dias
Ilegível...
§ 3º A discussão do projeto e das emendas
em plenário será em globo votando-se em primeiro
lugar as emendas, uma por uma, e depois o projeto
por títulos, capítulos ou seções, se os contiver,
conforme delibere o Senado por consulta do
Presidente ou a requerimento de algum Senador.
Art. 206. A Mesa fará todos os anos, ao fim da
sessão legislativa, a consolidação das modificações
que tenham sido feitas no Regimento, de qual
mandará tirar nova edição durante o interregno das
sessões.
Art. 207. As dúvidas sôbre a interpretação do
Regimento Interno, na sua prática, constituirão
questões de ordem, que poderão ser suscitadas em
qualquer fase da sessão.
§ 1º Das questões de ordem, que serão
decididas pelo Presidente, haverá recurso para o
Senado, a requerimento de qualquer de seus
membros. O Presidente poderá entretanto,
independente de requerimento submeter ao plenário
a decisão das questões.
§ 2º As decisões sôbre que dispõe este artigo
consideram-se como simples precedentes e só
adquirem fôrça obrigatória quando incorporadas ao
Regimento.
Art. 208. Nenhum Senador poderá falar pela
ordem por mais de dez minutos, nem mais de uma
vez, sôbre cada assunto ou questão.
Art.
209.
As
petições,
memoriais,
representações ou outros documentos dirigidos ao
Senado deverão ser entregues ao Diretor Geral da
Secretaria e serão, segundo a sua natureza,
remetidos
às
comissões
competentes,
ou
arquivados, depois de lidos, em súmula no
expediente da sessão.
Parágrafo único. Não serão recebidas petições
e representações sem data e assinatura, ou em
têrmos desrespeitosos. As assinaturas serão
reconhecidas quando a Mesa julgar necessário.
Art. 210. Quando uma Comissão julgue que
qualquer dos documentos a que se refere o artigo
anterior não deve ter andamento, mandará arquiválo, podendo ser reaberto e seu estudo se o Senado
assim o deliberar a requerimento de qualquer de
seus membros.
Art. 211. A irradiação ou gravação
de
discursos
proferidos
no
Senado
de-
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penderá de autorização da Comissão Diretora ou de
requerimento de um quinto de membros do Senado.
Art. 212. A Mesa fará imprimir e distribuir, no
princípio de cada sessão legislativa uma Sinopse de
tôdas as proposições que estejam em curso ou
tenham sido resolvidas pele Senado na sessão
anterior.
Parágrafo único. Até o dia 10 de cada mês,
durante a sessão legislativa será publicada uma
resenha indicando as matérias enviadas no mês
anterior à sanção e à Câmara dos Deputados.
Art. 213. Os trabalhos do Senado – projetos,
pareceres, emendas, estudos, relatórios, sugestões,
debates – serão classificados segundo o assunto a
que se referirem e publicados em Anais e
Documentos Parlamentares.
Art. 214. Os Deputados Federais têm livre
ingresso e podem assistir às sessões públicas ou
secretas do Senado ou das suas Comissões.
TÍTULO XVI
Disposições Transitórias
Art. 215. Fica a Comisão Diretora autorizada a
elaborar dentro de 60 dias, um projeto de revisão do
Regulamento da Secretaria, submetendo-o à
aprovação do Senado.
Senado Federal, em 16 de fevereiro de 1948.
DISCURSO DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
QUE SE PUBLICA POR DELIBERAÇÃO DO
SENADO EM 3-2-48
Senhor Governador do Estado de São Paulo.
Senhor Cardeal Arcebispo,
Meus senhores:
A penúltima vez que me concedestes a
hospitalidade da vossa gloriosa Cidade, aqui vim,
como Ministro da Guerra, a exprimir o agradecimento
do Exército Nacional à mulher bandeirante pela
confiança patriótica e pelo incentivo carinhoso
dedicados às fôrças brasileiras que combateram no
velho chão da Europa. Recordei nessa visita, como
recordo ainda agora, a cerimônia imponente e
magnífica da entrega da bandeira nacional, no Vale
do Anhangabaú, às unidades paulistas que iam
integrar a Fôrça Expedicionária Brasileira.
Retornei, em 1945, para agradecer
o
lançamento,
entre
nós,
da
minha
candidatura,
à
Presidência,
quando

me coloquei, como cidadão, a serviço da volta ao
regime constitucional, buscando na vossa tradição
republicana a deliberação e firme orientação que nos
haveria de restituir, como restituiu, uma Constituição
democrática e um govêrno livremente eleito pelo
Povo.
Foi nessa ocasião, faltando um mês para a
jornada pacificadora de 29 de outubro, que tive
oportunidade de sôbre São Paulo e a cooperação
espiritual da Igreja, enunciar êstes conceitos:
"Felizmente não lhe falta, como, de resto, à
nossa Pátria, nessa campanha, o espiritual e
eficiente apôio da Igreja, legitimamente interessada
na obra comum da democratização do mundo dentro
dos princípios de humanidade capazes de preservar
o indivíduo, a família e a sociedade, dos males que
as ameaçam oriundos de ideologias extremadas que
repugnam à razão natural, anulam a personalidade,
ridicularizam a fé, enfraquecem a família, destroem a
liberdade individual, automatizam as multidões e
afastam dos caminhos do homem a esperança do
bem-estar social que é afinal, o nobre objetivo da luta
pela vida. Guardiã da doutrina evangélica de Cristo
que lhe anseiava o organismo multisecular, e dos
admiráveis ensinamentos da "Rerum Novarum", e da
"Quadragésimo Anno", está reservada à Igreja, nos
tempos revoltos de agora, uma grande e delicada
missão de reconstrução e reequilíbrio do mundo,
reconduzindo os homens desvairados pelas
tempestades desta época de saturação materialista
às rotas bonançosas do espiritualismo, da justiça e
da caridade cristã".
Rememoro essas palavras, neste momento,
para agradecer, em nome do Brasil, a imensa
contribuição das nossas fôrças espirituais, em São
Paulo, na defesa do patrimônio moral da
nacionalidade.
A história da vossa gente é a nossa própria
história. Nos limites desta grande Cidade, o velho
Colégio dos Jesuitas iniciava uma obra de civilização
que se tornaria inteiramente autônoma às margens
do Ipiranga. Do coração da província paulista, partiu
o movimento republicano que nos levou ao 15 de
Novembro.
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Por duas vêzes fostes pioneiros da conquista
do solo: – quando o revelastes nas bandeiras, e
quando o ocupastes mos os cafezais, levando-os do
Vale do Paraiba às margens do Paraná.
Na energia dêsses episódios, o povo
brasileiro se revê com orgulho e os sente
reproduzidos no terreno da nossa industrialização. O
vosso espírito criador se revela também na
poderosa organização que construistes, nas
indústrias e nas fazendas, nos portos e nas
ferrovias.
Sente-se ainda, no plano da inteligência como
no plano moral, a grandeza das vossas iniciativas,
dentre as quais é meu desejo ressaltar, no passado,
a campanha contra o analfabetismo e a da pregação
do voto secreto – tornado realidade – e maior que
tôdas, a cruzada nacionalista, iniciada em 1915,
inflamando a vossa ardorosa mocidade que tão bem
compreendeu o evangelho de civismo pregado por
Olavo Bilac.
Por tôdas essas razões, brasileiros de São
Paulo, sinto-me lisonjeado com as vossas
homenagens, e especialmente com as palavras do
vosso intérprete dêste momento, o vosso operoso
governador.
Acaba de ser traçado um quadro real da
posição de São Paulo dentro da Federação.
Avultam, desde logo a vocação constitucional da
Terra bandeirante e a índole dos paulistas que os
conduz ao trabalho construtivo, dentro do clima da
ordem. Desde que o espírito paulista se desalterou
sempre nas mais puras fontes de brasilidade, não
há como falar na volta de São Paulo ao seio da
comunidade brasileira. Esta não existiria como a
conhecemos:
estaria
mutilada
histórica
e
substancialmente, se a componente paulista não a
tivesse sempre integrado, indissolùvelmente. O que
houve no País foi a vitória do ideal democrático e o
restabelecimento do sistema representativo, em
consonância com as aspirações mais vivas e mais
legítimas de tôda a nossa gente, e porque, na sua
autonomia, São Paulo decide dos seus negócios
peculiares.
Congratulo-me, pois, convosco, porque o
Brasil está constitucionalizado, escolhendo os seus
dirigentes, encaminhando os seus próprios
destinos. Terminaram os sofrimentos de São Paulo,
sobretudo quanto às incertezas em face do Poder
Central e seus efêmeros delegados políticos, no
trato dos assuntos locais. Gozando agora de

auto-determinação, dentro do sistema federativo, –
impõe-se-vos maior entendimento para uma ação
político-administrativa,
acima
das
atividades
partidárias, situando a terra de Piratininga no seu
brilho de estrela de primeira grandeza na
constelação brasileira. Cessou a época dos
equivocos e desentendimentos, justificando-se uma
trajetória harmoniosa, a benefício da solução dos
vossos magnos problemas que são, em última
análise, problemas do Brasil.
São Paulo, constitui, cada vez mais o
laboratório principal onde se forjará a liga dos
superiores e recíprocos interêsses entre os
trabalhadores e o parque industrial, entre a produção
rural e os homens do campo. Guardando a linha de
equilíbrio, é preciso promover o desenvolvimento
fabril, para melhor beneficiar o proletariado; e zelar
pelos direitos do trabalhador, para com isso,
assegurar o crescimento e a solidez da riqueza de
São Paulo. As emprêsas não serão entravadas, mas
respeitadas na sua liberdade de iniciativa, como os
que vivem do trabalhão hão de encontrar, numa
legislação esclarecida, bem e humanamente
interpretada, eficiente instrumento na defesa contra
lucros imoderados ou ganância desenfreada. O
Estado deve devotar-se ao serviço dos superiores
imperativos da Nação, e não ficar submetido a
classes ou agrupamentos.
O sadio otimismo construtivo que satura os
altiplanos de Piratininga – disse-o eu, aqui, quando
candidato à Presidência – é uma clima de cura, por
excelência, para quaisquer contágios do pessimismo
dos que vivem a lamentar a terra que usufruem, e a
descrer dos homens que a trabalham, na ânsia
demagógica de destruir o que não ajudaram a
construir. As energias desaproveitadas e inertes,
como a das águas há pouco lembradas, da
Cachoeira de Paulo Afonso, precisam – e o serão –
postas a serviço da coletividade.
Ainda mais orgulhoso desta terra e desta
gente, venho agora a São Paulo para proclamar que
temos o mesmo dever de otimismo daquêles que, faz
quase quatrocentos anos, fundaram esta Cidade
extraordinária, hoje tornada florão das plagas
americanas.
Levantando minha taça pela felicidade pesoal
do Vosso Governador e pelo êxito da sua
administração, – saúdo a prosperidade do Estado de
São Paulo e o bem estar do seu povo, – e a paz e a
glória do Brasil.

– 594 –
TRECHO DA ATA DA 39ª SESSÃO EM 16 DE
nal de funcionamento, de 16 de dezembro de
FEVEREIRO DE 1948, QUE SE REPRODUZ POR TER 1947 a 16 de fevereiro corrente, ato levado a
SAÍDO COM INCORREÇÕES
efeito por um têrço dos componentes da Câmara
dos Srs. Deputados, dedicou o seu maior esfôrço
São sem debate aprovados os seguintes por que fôsse êle devidamente aproveitado em
pareceres:
tarefa profícua e patriótica.
Em 52 dias úteis, que se reduzem a 43, se
PARECER
descontados os sábados, em que normalmente o
plenário não se reune, foram realizadas 47
Nº 199, de 1948
sessões, contando sempre com suficiente
número para as deliberações. Merece, mesmo,
Da Comissão de Redação de Leis
registro especial a circunstância de sempre se
Relator: Ribeiro Gonçalves:
conservar o quorum para as votações até o final
Redação final do Projeto de Resolução nº 4, de da ordem do dia, mesmo nas sessões mais
longas e exaustivas.
1948.
O Senado Federal, tendo em vista a Mensagem
É, pois, de inteira justiça proclamar à
do Governador do Estado do Espírito Santo, de 24 de nação que os mandatários da sua confiança, no
dezembro de 1947, e nos têrmos do art. 63, II da Senado da República, souberam corresponder às
Constituição da República, resolve autor
suas
justas
expectativas
num
esfôrço
izar o Govêrno do Estado do Espírito Santo a continuando e sem esmorecimentos por bem
contrair, nos Estados Unidos da América do Norte, um desempenhar
as
funções
inerentes
aos
empréstimo de oito milhões de dólares, dando como mandatos recebidos.
garantias as que consigna a lei nº 45, de 20 de
Também, como nos anteriores relatórios da
dezembro de 1947, da Assembléia Legislativa do Estado Presidência,
com
justo
desvanecimento,
e mediante as seguintes condições:
podemos consignar mais uma vêz, o ambiente de
1ª – o empréstimo, ora autorizado, será resgatado ordem, serenidade, consideração pessoal e alta
no prazo mínimo de 20 anos;
respeitabilidade que caracteriza os trabalhos do
2ª – as amortizações terão início dois anos Senado, assim no plenário como nas Comissões,
imediatamente após o início das aplicações;
jamais perturbado pelo ardor dos debates
3ª – os juros do empréstimo em referência políticos ou das controvérsias doutrinárias.
correrão à taxa de 4% ao ano;
De perfeita cordialidade foram sempre, por
4ª – o empréstimo será feito ao par, sob a igual, as relações dêste ramo do Legislativo
modalidade de um financiamento, sem emissão de Federal com os demais Poderes da República e
títulos.
dos Estados, e com as autoridades federais,
Sala das Comissões, em 16 de fevereiro de 1948. estaduais e municipais, de todos recebendo
– Clodomir Cardoso, Presidente. – Ribeiro Gonçalves, constantes manifestações de respeito e atos de
Relator. – Cícero de Vasconcelos. Waldemar Pedrosa.
prestígio e colaboração.
Reproduz-se por ter sido publicado com
Na sessão legislativa ora a encerrar-se
incorreções no Diário do Congresso Nacional de 17 de tiveram início nesta Casa 8 projetos de lei, dos
fevereiro d 1948:
quais 3 já viram encerrado o seu ciclo regimental
no Senado, sendo encaminhados à Câmara dos
RELATÓRIO
Senhores Deputados, projetos de resolução
pertinentes a matéria da nossa economia interna,
Senhores Senadores:
foram apresentados em número de 3, já
Cabe-nos, nesta oportunidade, a honra de ultimados.
declarar encerrada a atividade do Senado Federal na 2ª
Da
Câmara
foram
recebidas
73
sessão legislativa extraordinária da primeira legislatura.
proposições, já tendo 59 subido à sanção e 8
Ao fazê-lo, é para nós grande satisfação poder voltado àquela Casa, com a nossa colaboração
assinalar que o Senado Federal, embora não tenha traduzida em emendas.
participado
da
convocação
do
Congresso
Pela Presidência desta Casa foram
Nacional
para
êste
período
excepcio- promulgados 15 atos, a saber:
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I – Leis a que o Chefe do Poder Executivo
houve por bem não dar sanção expressa nem
vetar;
Nº 171-47 – Regularizando a situação dos
reformados e aposentados pelo art. 177 da Carta
Constitucional de 1937; e
Nº 200-47 – Dispondo sôbre os funcionários
da carreira de Contador dos Quadros Permanente
e Suplementar do Ministério da Fazendo.
II – Atos da competência privativa do
Congresso Nacional;
Leis:
Nº 190-47 – Aprovando os registros, sob
reserva, feitos pelo Tribunal de Contas, na sessão
de 10-1-47 sôbre o pagamento de despesas do
Departamento Administrativo do Serviço Público;
Nº 191-47 – Aprovando os registros, sob
reserva, feitos pelo Tribunal de Contas, nas
sessões, de 10 e 14 de janeiro de 1947, sôbre
pagamento de despesa do Ministério da
Agricultura; e
Nº 201-47 – Aprovando os registros, feitos
sob reserva pelo Tribunal de Contas, sôbre o
pagamento de Cr$ 342.946,20 por exercícios
findos a "Serviço a Hollerith S. A.".
Decretos Legislativos:
Nº 6-48 – Aprovando o Acôrdo firmado na
Conferência de Neuchatel, Suíça, em 8-2-47,
referente à conservação ou restauração dos
direitos de propriedade industrial atingidos pela
segunda guerra mundial:
Nº 1-48 – Aprovando o contrato celebrado
em 8-7-47 entre o Departamento Federal de
Segurança Pública e o Instituto Brasileiro de
Mecanização Serviços Hollerith S. A., para a
elaboração mecânica dos serviços referentes ao
pessoal:
Nº 2-48 – Aprovando o contrato celebrado a
23-5-47, entre o Ministério da Agricultura e o
Instituto Brasileiro de Mecanização, Serviços
Hollerith S.A., para a execução dos cálculos
mensais e anuais das observações meteorológicas;
Nº 3-48 – Aprovando a Convenção para a
proteção da Flora, da Fauna e das Belezas cênicas
naturais dos países da América;
Nº 4-48 – Aprovando o texto da Convenção
sôbre privilégios e Imunidades das Nações Unidas;
Nº
5-48
–
Aprovando
o
Tratado
Interamericano de Assistência Recíproca, para a
Manutenção da Paz e da Segurança do Continente.

Nº 6-48 – Aprovando os Atos concluídos na
Conferência Internacional de Saúde.
Atos da competência privativa do Senado
Federal:
Resolução – Aprova o novo Regimento Interno
do Senado Federal.
Resolução – Autoriza o Estado do Ceará a
cobrar pelo praza de 3 anos o impôsto de exportação
de mercadorias de sua produção para o estrangeiro,
até o máximo de 10% ad valorem.
Resolução – Autoriza o Govêrno do Estado do
Espírito Santo a contrair, nos Estados Unidos da
América, um empréstimo de oito milhões de dólares,
nas condições que específica.
Das demais matérias que ocuparam a nossa
atenção no período em aprêço merecem especial
destaque as seguints:
A) – Já ultimadas nas duas Casas do
Congresso:
I – Projetos do Senado:
Nº 1-47 – Definindo os casos de competência
do Tribunal do Juri, em face do disposto na
Constituição vigente:
Nº 24-47 – Dispondo sôbre a extinção de
mandatos (Lei nº 211-48).
Proposições da Câmara:
Nº 103-47 – Acrescentando o § 4º ao art. 31 e
modificando a redação dos arts. 82 e 84 do DecretoIei número 9.760, de 1946, que dispõe sôbre bens
imóveis da União;
Nº 142-47 – Restabelecendo o direito de
graduação para os oficiais das Fôrças Armadas
quando atingido o nº 1 dos respectivos quadros e
assegurando a passagem para a reserva ou reforma,
no pôsto superior aos que entram na proposta de
promoção por merecimento e tenham mais de 30
anos de serviço;
Nº 174-47 – Autorizando o Poder Executivo a
dar a necessária garantia por intermédio do Tesouro
Nacional à operação de compra ao Govêrno dos
Estados Unidos da América do Nrte pela Companhia
Nacional de Navegação Costeira, de 6 navios (Lei
número 223-48);
Nº 191-47 – Mandando promover ao pôsto de
capitão os primeiros tenentes da ativa das fôrças
armadas que contarem presentemente 10 anos
como subalternos (Lei nº 193-48);
Nº 198-47 – Dispondo sôbre a forma de
pagamento dos débitos civis e comerciais dos
criadores e recriadores do gado bovino (Lei nº 209-48);

– 596 –
Nº 242-47 – Dispondo sôbre a composição do
Ministério Público do Distrito Federal (Lei nº 216-48);
Nº 244-47 – Estabelecendo o horário de
trabalho do pessoal da Guarda Civil do Departamento
Federal de Segurança Pública e dando outras
providências;
Nº 261-47 – Autorizando a abertura, pelo
Ministério da Agricultura, do crédito especial de Cr$
165.000,00 para pagamento de auxílio decorrente de
acôrdo firmado com o Estado do Rio Grande do Sul.
Nº 264-47 – Autorizando o Poder Executivo a
abrir, ao Ministério de Educação e Saúde, o crédito
especial de Cr$ 2.500.000,00 para atender a
despesas com medidas profiláticas de emergência
(Lei nº 202-47) ;
Nº 284-47 – Estabelecendo os quadros
paralelos criados no Exército em 1932 e dando outras
providências;
Nº 291-47 – Dispondo sôbre o contrôle de
emergência do comércio de importação e exportação;
Nº 297-47 – Abrindo, pelo Ministério da
Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$
27.201.204,50, para pagamento à Prefeitura do
Distrito Federal, do auxílio destinado à manutenção,
no corrente exercício, dos serviços de esgotos da
Capital da República e dando outras providências;
Nº 315-47 – Estendendo aos alunos
matriculados na Escola Naval as mesmas regalias,
direitos e vantagens assegurados aos cadetes da
Escola de Aeronáutica no que concerne à reforma
por incapacidade para o serviço militar:
Nº 3-48 – Autorizando o aumento do capital da
Companhia Vale do Rio Doce S. A., e dando outras
providências;
Nº 5-48 – Autorizando a prestação de auxílio
às populações dos Estados da Bahia, Sergipe,
Alagoas e Rio Grande do Norte;
Nº 24-48 – Dispondo sôbre os padrões de
vencimentos dos cargos que integram o quadro da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal;
Nº 36-48 – Autorizando o financiamento do
saldo da safra da cêra de carnaúba de 1946-47 e da
safra de 1947-48 e dando outras providências
Projetos do Senado:
B) – Já ultimados pelo Senado Ainda em curso
na Câmara.
Nº 15-47 – Assegurando promoção ao pôsto
imediato e graduação ao subseqüente aos oficiais das
fôrças armadas que passarem para a inatividade e

contarem 40 ou mais anos de serviço efetivo;
Nº 1-48 – Dispondo sôbre a aposentadoria
dos membros do Ministério Público com os
requisitos do art. 30 ns. I e II do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
Nº 3-48 – Dispondo sôbre a classificação
dos funcionários civis ou militares que reverterem
à atividade em virtude de Lei nº 177, de 1947.
Proposições da Câmara
Nº 76-47 – Autorizando o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas,
o crédito especial de Cr$ 50.469.500,00 para a
aquisição das unidades flutuantes que especifica;
Nº 108-47 – Dispondo sôbre a abertura de
contas bancárias a súditos do Eixo;
Nº 145-47 – Mandando, contar em dôbro, o
tempo de serviço prestado por oficiais, praças ou
funcionários públicos à Expedição RoncadorXingu;
Nº 182-47 – Revigorando, durante sessenta
dias, o Decreto nº 9.297, de 27-5-46, que estendeu
aos oficiais do Corpo de Bombeiros as vantagens
de promoção ao pôsto imediatamente superior;
Nº 188-47 – Estabelecendo a licença-prêmio
e disciplinando a sua concessão;
Nº 197-47 – Concedendo vantagens a
militares que participaram de operações de guerra;
Nº 177-47 – Prorrogando o prazo da
contribuição à Viação Férrea Federal, arrendada
ao Rio Grande do Sul, e concedendo igual
tratamento à Rêde Mineira de Viação.
C) – Ainda em curso no Senado Projetos:
Nº 7-47 – Modificando as operações
cambiais reguladas pelo Decreto-lei nº 9.025, de
27 de fevereiro de 1946, e dando outras
providências;
Nº 13-47 – Regulando os depósitos em
dinheiro, sem juros.
Proposições da Câmara dos Deputados
Nº 29-47 – Dispõe sôbre os direitos e
garantias trabalhistas dos empregados de
Empresas Mútuas de Seguros de Vida
Nº 178-47 – Criando o Fundo de
Indenização às vítimas de guerra e dando outras
providências;
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Nº 201-47 – Reorganizando a Contadoria
O Regimento Interno, depois de longo e
Geral da República e dando outras providências.
meticuloso estudo, foi afinal submetido ao exame do
plenário, sendo a sua redação definitiva aprovada
em sessão de 13-2-48 e já feita a devida
Da Comissão Mista de Leis Complementares
promulgação.
Nº 9-48 – Estabelecendo normas para a
Terminada, coma sanção, a elaboração da Lei
concessão
de
assistência
judiciária
aos que tomou o nº 211, de 7 de janeiro último, cumpriu
necessitados.
a Mesa do Senado o dever de declarar cassados os
As Comissões, por seu turno, tiveram intensa mandatos do Senador Luiz Carlos Prestes e de seu
atividade, expressa nos seguintes números:
suplente. Senhor Abel Chermont, eleitos no Distrito
Federal mediante registro do Partido Comunista do
Reuniões Pareceres
Brasil, que pelo Tribunal Superior Eleitoral o tivera
Diretora...............................
4
15
anulada como agremiação política.
Constituição e Justiça.........
14
53
Duas licenças foram concedidas: de 6 meses,
Finanças.............................
15
76
a partir de 2-1-48 ao Senador Getúlio Vargas, cujo
Educação e Cultura............
3
8
suplente, Sr. Camilo Mércio, entrou em exercício a
Fôrças Armadas.................
19
11
15 do mesmo mês, e de 3 meses, a partir de 12-12Relações Exteriores............
8
7
47, em prorrogação, ao Senador Magalhães Barata,
Agricultura, Indústria e
cuja cadeira continua ocupada interinamente pelo
Comércio............................
3
9
seu substituto legal, Senhor Azevedo Ribeiro.
Trabalho e Previdência
Dois outros colegas, que se achavam
Social..................................
1
1
licenciados, reassumiram as suas cadeiras – os Srs.
Viação e Obras Públicas....
10
11
Senadores Álvaro Adolpho e Olavo de Oliveira.
Saúde.................................
1
1
O Senado Federal teve a iniciativa, aprovada
Redação de Leis.................
8
56
pela Câmara dos Deputados da constituição de 3
Especial de Revisão do
Comissões Mistas, a saber:
Regimento Interno.............
3
2
Para estudar e sugerir a extinção ou
reorganização dos Conselhos, Departamentos e
Em 7 reuniões conjuntas do Congresso demais órgãos da administração que se
Nacional tomou parte o Senado Federal, para a tornaram
desnecessários
ou
exigentes
de
apreciação de vetos presidenciais, que mereceram remodelações:
aceitação, a saber:
Para realizar um inquérito sôbre as causas
Ao projeto de lei que dispunha sôbre a determinantes da crise do abastecimento de carne
remuneração mínima dos que trabalham em às populações de São Paulo e desta Capital;
atividades jornalísticas;
Para realizar Investigações e estudos sôbre a
A dispositivos do projeto de lei que dispunha situação da produção agrícola.
sôbre a forma de pagamento dos débitos civis e
No exercício de prerrogativa constitucional,
comerciais dos criadores e recriadores de gado tivemos oportunidade de manifestar-nos, pela
bovino;
aprovação, sôbre nomes escolhidos pelo Govêrno
Ao projeto de lei que restabelecia o direito de para a chefia de missões diplomáticas permanentes
graduação para os oficiais das Fôrças Armadas em países estrangeiros. Foram os seguintes os
quando atingirem o nº 1 dos respectivos quadros; e
nomes consagrados pela aquiescência do Senado
A dispositivos do projeto de Lei Orgânica do da República:
Distrito Federal.
A Comissão Mista de Leis Complementares da
Escolha de autoridades:
Constituição contou com a colaboração de
representantes do Senado nos trabalhos levados a
1)
Enviado
Extraordinário
e
efeito, dentro os quais figura o anteprojeto nº 2-48 Ministro
Plenipotenciário
junto
ao
Grão
apresentado nesta Casa na sessão de 6-2-48.
Ducado
de
Luxemburgo
(Dr.
Renato
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Plenipotenciário junto ao Govêrno de Lacerda Lago);
2) Embaixador Extraordinário e Pontifício (Dr.
Frederico de Castelo Branco Clark);
3)
Embaixador
Extraordinário
e
Plenipotenciário junto ao Govêrno dos Estados
Unidos da América (Dr. Maurício Nabuco);
4)
Embaixador
Extraordinário
e
Plenipotenciário junto ao Govêrno da França (Doutor
Carlos Martins Pereira de Sousa).
Acontecimentos de relêvo social tiveram entre
nós o devido registro, nos têrmos da nossa lei
interna, a saber:
Votos de congratulações:

balhos com a sua crítica respeitosa e construtiva.
Elogio também merece, e de bom grado
aqui o consignamos, um grupo de servidores
do País que, tendo exercício junto a esta Casa,
aqui nos dão diàriamente a demonstração de seu
devotamente ao serviço público e de seu
espírito de disciplina e de correção – os
funcionários
da
Agência
postal-telegráfica
e
os
guardas-civis
encarregados,
sob
a
autoridade da Mesa do Senado, do policiamento do
edifício.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SENHOR
SENADOR ANDRADE RAMOS NA SESSÃO DE 16
DE FEVEREIRO DE 1948.

Pela passagem da data da emancipação
política do Estado do Paraná;
QUE SE REPRODUZ POR TER SIDO PUBLICADO
Pela passagem da data do Centenário do
COM INCORREÇÕES
nascimento do Dr. Manuel Messias de Gusmão Lira,
ex-senador pelo Estado de Alagoas.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Sr. Presidente,
releve-me o Senado ocupar mais uma vez sua
Votos de pesar:
bondosa
atenção,
sôbre
angustiantes
problemas econômicos e financeiros, nesta
Pelo falecimento do ex-senador por Goiás, Dr. derradeira sessão, convocados que fomos
Mário Caiado;
extraordinàriamente,
para
votar
as
leis
Pelo falecimento do Deputado à Assembléia complementares à Constituição.
Constituinte do Estado do Pará, Dr. Luis Clementino
Nuvens se acumulam em nossos horizontes
de Oliveira.
prenunciando
tempestades
e
convulsões
Já quase ao encerrarmos as nossas atividades internas que ainda podemos e devemos evitar, não
nesta sessão legislativa, fomos surpreendidos por insistindo em êrros passados. Os que desejam
um golpe que, ferindo a nação, veio atingir enfraquecer
a
nossa
unidade
monetária,
duramente o Senado Federal – o falecimento desvalorizar o cruzeiro, estão conseguindo os meios
inesperado, a 13 dêste mês, do Dr. Antônio Garcia para chegar aos fins, iludindo a verdade,
de Medeiros Neto, que durante uma legislatura, no propagando como único remédio para o próximo
apogeu de uma vida pública cheia de serviços ao aumento do custo de vida a necessidade do
País e de exemplos de nobreza e patriotismo, nesta aumento quantitativo de dinheiro desvalorizando,
Casa representou o glorioso Estado da Bahia, e,
assim,
ainda
mais
o
desvalorizando
ocupando-lhe com grande brilho e dignidade a e fazendo crescer os preços e o duro trabalho
Presidência.
da vida.
Ainda são de ontem as vozes que neste
No "Correio da Manhã", de sábado último, na
plenário se ergueram, em sessão especialmente interessante sessão "Economia e Finanças", o
convocada, para render-lhe as homenagens a que estudioso articulista Gil Seabra que, com saber e
fizera jús o grande brasileiro e para expressar a patriotismo tantas vêzes se tem ocupado de nossos
profunda emoção desta Casa, ao vê-lo desaparecer. problemas monetários, evidenciando justeza e
São êstes os registros que nos cumpre fazer, acêrto, vem travando a batalha da defesa do
no momento terminal dos nossos trabalhos. Não os cruzeiro. Nêste último artigo, que merecia inteira
encerraremos, entretanto, sem uma palavra de transcrição, mostra-se receioso e desanimado,
simpatia e de aplauso para os dignos funcionários do ressaltando
a
ausência
absoluta
de
Senado
Federal,
sempre
incansáveis
no medidas e coordenação, temendo que o
cumprimento do seu dever, e para os Estado
adira
aos
agressores
da
sua
nobres representantes da imprensa, que com moeda,
confessando-se
derrotado,
sem
o
tanta dignidade colaboraram nos nossos tra- ter ao menos tentado uma defesa, que le-
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vasse a uma retirada sem oponentes na batalha
inicial contra o abuso de crédito.
É pois, Sr. Presidente, com certo desencanto
que, sentindo os mesmos males e concordando em
parte com os presságios do ilustre jornalista – pois
ainda temos esperanças – entretanto constatamos
que os nossos projetos, de abril e junho, sôbre as
modificações da política cambial na defesa do
"cruzeiro" e da produção, do Tesouro Nacional e
também da nova lei monetária, entorpecido o
primeiro pela dirimente de ser matéria financeira de
alguns artigos, e o outro ainda em estudo com o
relator, não puderam ser coordenados, nem levados
avante, no amparo da situação econômica e defesa
da moeda.
É com tristeza que mencionamos, também,
nada de melhor nos ter vindo da Câmara; e a
Superintendência da Moeda e do Crédito apenas
emitiu circulares que, pela falta do amparo legal, que
lhe daria o nosso projeto cambial deu oportunidade a
protestos dos banqueiros de São Paulo.
Entretanto, Sr. Presidente, ainda acreditamos
na reação do Govêrno. Admitimos que o Sr. Ministro
da Fazenda, que se referiu à bôa execução do
Orçamento de 1947, com um saldo de cêrca de
novecentos milhões de cruzeiros – talvez ainda não
computados
todos
os
créditos
votados,
extraordinários, especiais e suplementares, que
atingiram em 1947 à cifra global de Cr$
2.080.650.408,00. Admitimos que S. Ex.ª não se
renda ao comunismo internacional, nem aos
agressores da nossa paz interna, aos aliados da
espiral da inflação. Acreditamos que não se renda
aos que desejam o dólar a 23 cruzeiros, o qual
amanhã irá aos 30 com mais facilidade, subindo com
as emissões e a depreciação conseqüente da nossa
moeda.
A desvalorização do cruzeiro seria certamente,
um desastre para a nossa vida, nesta hora em
que a estamos reconstituindo com tantas
esperanças.
Acabamos de assistir, na França, à
desvalorização imperiosa a que já me referi no
Senado. Pois bem, ela não há ainda 8 dias, foi feita
em 50%; e, já agora os telegramas noticiam que os
preços subiram de 20 a 70% e que o govêrno
Schuman, tão forte, se sente abalado.

Se, amanhã, tivessemos a desdita – o que não
acredito – de ver chegar o dólar a 23 cruzeiros, e
depois, imperiosamente subir a 30 cruzeiros, o Brasil
defrontaria situação de grandes sacrifícios e
contemplaria, talvez, a destruição do estado
democrático que tanto lhe custou reconstruir.
O bondoso povo brasileiro teria aumentada a
miséria, os suores, as lágrimas e – quem sabe? –
derramando até o sangue!
Sr. Presidente, vamos ter agora, pode-se
dizer, uma quaresma para meditação. Podemos
contar com 40 dias para um exame de consciências
relativamente aos nossos trabalhos durante os quais
todos nos empenhamos em bem servir, sujeitos
embora como homens públicos, que somos, a tantas
dificuldades implícitas em nossos deveres e, mesmo,
às inevitáveis investidas da malícia e da inveja.
A situação mundial apresenta-se cheia de
conflitos, ideologias, interêsses, lutas políticas e,
principalmente, desejos de domínio, ambições
econômicas e financeiras, tudo isso girando, em
tôrno dos alimentos dos combustíveis e do poder
aquisitivo da moeda.
Eis o drama que também nós temos de
enfrentar!
A hora demanda, pois, a reunião de tôdas as
vontades sinceras, do espírito de sabedoria e
sacrifício, de tôda a ponderação em providências
concretas, a fim que tudo proporcione profundidade
de efeitos, aplicáveis aos problemas que se tem em
vista resolver; ou, se não tanto, pelo menos
tendentes a preparar o terreno para as semeaduras
que, de futuro, hão de vir a frutificar.
Nêsse sentido, apresentamos o Projeto nº 7,
de 30 de janeiro de 1948, como medida de
emergência, solicitando compreensão, pedindo um
pouco de espírito de sacrifício, – projeto êsse que
limita vencimentos e salários, dispondo também
sôbre a limitação de juros, dividendos e lucros de
Bancos, emprêsas, sociedades e firmas comerciais.
Em nosso discurso de justificação, solicitamos
para o projeto, dada a sua relevância e
imperiosidade, a atenção e o estudo dos ilustres
líderes do acôrdo inter-partidário. Trata-se de
escolhermos, no iniciar a próxima sessão
legislativas, um de dois caminhos: ou a estrada
segura e limpa das realizações conjugadas
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para o bem comum, exigindo um pouco de sacrifício,
mas com a salva-guarda do nosso poder econômico
a monetário, pelo equilíbrio orçamentário e real
lenta deflação do meio circulante, aumento de
velocidade das transações, crescimento interno e
internacional do poder aquisitivo do "cruzeiro", baixa
progressiva do índice do custo de vida, baixa de
preços, juros, e estabilização dos encargos; ou
então, a estrada larga, fácil do aumento de
despesa e créditos abusivos mas cheia de tropeços,
surpresas, sumidouros e pantanais, que nos
conduzirá ao abismo de uma inflação incontrolável,
talvez ao colapso da moeda. E depois, dêle virá a
redução
drástica
das
despesas,
dos
vencimentos, dos salários, tudo determinado pelo
empobrecimento interior, acorrentados que ficamos
às conseqüências do aumento excessivo de
despesas, à desvalorização monetária, aos
pagamentos com o dinheiro ilegítimo das emissões,
dos empréstimos forçados, dos impostos crescentes,
que asfixiam e consomem as energias produtivas,
havendo, enfim, à degradação da economia
nacional.
Nosso projeto nº 7, de 1948, é a porta aberta e
o alento, para nela podermos caminhar com alguma
segurança e desafogo e, no fim do rápido período de
três anos de estabilização financeira, sem diminuição
de proventos, nem aumento de impostos, mas com o
progressivo
desenvolvimento
econômico
e
reajustamento monetário, nos sentirmos mais
fortes certos de termos encontrado a rocha sôbre a
qual poderemos levantar a nova estrutura da
política econômica, e do melhor padrão de vida. E
teremos
desterrado
de
vez
a
política
econômica colonial de trabalho semi-escravo, de
exportação em moeda aviltada, de perda de
substância, de queda do poder de compra de nosso
povo.
O projeto nº 7, de 1948, tem provocado
contradições de superfície, as quais são fáceis de
destruir, e tem também tido repercussão benéfica em
inúmeros rincões da terra brasileira, onde também se
trabalha e se ama o Brasil. Neste sentido, tenho
recebido
muitas
cartas
e
telegramas
de
aplauso e cooperação. Vou ler apenas um, que
como tantos outros exprimem os mesmos
sentimentos: é como uma homenagem ao
patriota desconhecido. O telegrama vem de

Rio Negro, centro madeireiro do rico futuroso Estado
do Paraná e diz:
"Projeto lei apresentado por V. Ex.ª
congelando por três anos vencimentos salários e
regulando juros bancários devem merecer da parte
moralmente sã do Brasil o mais franco e decidido
apoio, por tratar-se de um projeto de lei de salvação
nacional, talvez o mais importante nos anais da
História da República registram.
Ats. Sds. (a) Eugênio Lamaison".
Não tenho a honra nem o prazer de conhecer
êste amável patrício.
Sr Presidente, cartas tive e muitas
interessantes, cheias de compreensão patriotismo,
aspirando pelo bem geral, por maior poder aquisitivo
e menos papel moeda.
Por agora o que desejo clarear são as
contradições e as dúvidas de boa fé para que os
estudiosos das Comissões técnicas desta Casa, com
mais êste depoimento, possam trazer seus
pareceres ao exame do plenário nos primeiros dias
da próxima sessão ordinária e, assim, nos seja dado
escolher entre as duas estradas de que vos falei.
O SR. FERNANDES TAVORA: – V. Ex.ª
permite um aparte?
O SR. ANDRADE RAMOS: – Com muito
prazer.
O SR. FERNANDES TAVORA: – Pediria a V.
Ex.ª me explicasse como seria feito o congelamento
dos vencimentos do funcionalismo.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Com a
continuação do meu discurso V. Ex.ª compreenderá.
O art. 1º limita por período de três anos, tôda
espécie de proventos nos cargos respectivos, na
importância que tenha sido recebida em 31 de
janeiro de 1948.
Vou dar rápida explicação a V. Ex.ª, porque no
meu discurso, procuro responder e esclarecer certas
contradições surgidas na imprensa a respeito do
projeto. O congelamento é de sentido universal:
limita desde os subsídios até outros quaisquer
proventos de tôdas as classes.
O SR. FERNANDES TAVORA: – Em que
proporção?
O SR. ANDRADE RAMOS: – Por um período
de três anos.
O SR. FERNANDES TAVORA: – Mas qual a
percentagem do subsídio que será congelada?
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O SR. ANDRADE RAMOS: – Congelamento
quanto à percepção em 31 de janeiro de 1948 Quem
perceber dez mil cruzeiros continuará a recebê-los;
apenas não poderá haver acréscimo.
O SR. FERNANDES TAVORA: – V. Exa quer
dizer que não poderá haver aumento de proventos
daqui por diante? Agora compreendo.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Não tenho o
projeto em mãos; mas o artigo 1º está assim
redigido: Não serão acrescidos por três anos, etc.
O SR. FERNANDES TAVORA: – Assim
ninguém poderá ou deverá pugnar por aumentos.
O SR. ANDRADE RAMOS: – Houve Sr.
Presidente, uma objeção querendo estender a
interpretação do congelamento às promoções.
Continuo, pois, o que dizia:
O projeto nada tem com os acréscimos
provenientes de promoções, e muito menos qualquer
intervenção em promoções. Por exemplo: quem é
capitão ou funcionário letra M, se promovido a major
ou funcionário letra M, receberá os vencimentos dos
novos cargos que lhes competirem na carreira. Os
proventos é que, no sentido universal, serão
estabilizados nos respectivos cargos, naquêle
período de alento para a Nação. Não se impedem os
acessos, em tôda a plenitude, nas funções militares,
civis, comerciais ou industriais.
No art. 2º, quando se limitam juros, lucros,
dividendos, bonus, não se exerce nenhuma função
ditatorial; é uma providência democrática, de bem
comum, que o Poder Legislativo julga necessária por
lei formal, limitando-se tais proventos por certo
período. E não é inovação exdrúxula na ordem
financeira ou jurídica, pois já temos em vigor
diversas leis no mesmo sentido, limitando aluguéis,
da usura, limitando juros hipotecários, e a moderna
lei da pecuária, reduzindo juros e encargos e
aumentando prazos.
No art. 4º se diz que o Govêrno Federal
executará seus orçamentos e exercitará sua
política econômica, financeira e monetária no
sentido do reajustamento e valorização da
unidade monetária – o cruzeiro – e buscará sua
paridade com o dólar americano na razão
aproximada de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) equivalen-

tes a $ 1,00 (um dólar) nos têrmos da nova lei
monetária. liste é o artigo que ampara a ordem e a
economia. O que desejamos é firmar e conduzir a
Nação nesta política de defesa do trabalho nacional,
com êste projeto de emergência.
Sr. Presidente, não pensamos quando
defendemos o poder aquisitivo do cruzeiro, na
Escola em que formamos e seguimos, com tantos
outros economistas e professôres, nos negócios de
importação ou de exportação. O nosso objetivo é
muito mais alto e tem expressão de realidade,
quando se estuda e se compara o valor do saláriohora e se estabelece a relação dêle entre diversos
países, o que faremos oportunamente. Então se
reconhecerá, com evidência, como os povos que têm
moeda aviltada, d baixo poder aquisitivo
internacional
trabalham
mais
horas
para
corresponder a uma hora de salário dos Estados
Unidos, da Suiça, da Suécia e mesmo da GrãBretanha, ou da Argentina, etc.
Sr. Presidente, quando, em 10 de junho de
1947, pronunciámos aqui longo discurso, justificando
a necessidade da lei monetária complementar, e
outras providências, consubstanciadas no projeto nº
10, de 10 de junho de 1947, dêste Senado, publiquei,
com outros discursos, êste opús. culo, que mais
fàcilmente as conservará e escrevi pequeno intróito,
de muito oportuna leitura, nesta hora:
"Reunimos nêsse opúsculo os projetos de lei
nº 7, de 18 de abril de 1947, e nº 10, de 10 de junho
de 1947, bem como três discursos justificativos dos
mesmos, pronunciados no Senado Federal, por
ocasião de suas apresentações ao plenário.
Assim procedemos para que esta matéria, que
constitui um conjunto de providências urgentes,
necessárias e benéficas à vida econômica, financeira
e monetária da Nação, possam melhor ser
apreciadas por aquêles que no Legislativo e
Executivo de sejem dar-nos sua colaboração e
corrigir-nos,
todos
procurando
com
a
maior sinceridade e acêrto o bem do País, tão sofrido
de êrros evitáveis e sôbre os quais não devemos
insistir.
Nosso
bom
combate,
pela
defesa
dos
princípios
de
sanidade
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da
moeda
e
dos
orçamentos
pelo
melhor
aproveitamento
dos
impostos
pela
reorganização do sistema bancário, sob a
égide do Banco Central, vai envelhecendo
conosco, mas nem por isso desanimamos,
pois
nestes
princípios
se
unem
economia e humanismo. Precisamos pensar,
trabalhar
e
reagir,
criando
o
ambiente
apra que a nossa sã doutrina da democracia
cristã,
possa
viver,
e
uma
das
suas
fôrças será a reconstrução econômica e
monetária do País, dentro dos princípios e
postulados que tenazmente temos defendido. É
assim, uma grande parte dos elementos ativos e
construtores de todos os partidos políticos e de tôdas
as classes, deverão congregar-se e pelejar pela
vitória, que tanta almejamos, da paz e progresso,
pondo nossa confiança em Deus e nos destinos do
Brasil".
Sr. Presidente, no Iongo discurso de
justificativa, que ocupa mais de 40 páginas
dêste opúsculo, eu disse isto sôbre matéria
cambial que vem a pêlo agora, quando nos
ameaçam de uma desvalorização do cruzeiro,
quanto se diz que em poucos dias teremos o dólar a
23 cruzeiros:
É pequeno o trecho que não cansará a
atenção dos nobres senadores.
"Sr. Presidente Srs. Senadores. O Câmbio
estável é benefício, se a taxa é justa; fora disso é
nocivo à Nação; e as leis coercitivas da economia,
da finança e da moeda produzirão seus efeitos. É o
que estamos sentindo: a desorganização geral, o mal
estar, o acúmulo dos meios de pagamentos
desvalorizados nas mãos de 10 a 15% da população,
e para os restantes o encarecimento da
ida,
exigindo
restrições
no
alimento,
no
vestir na moradia no transporte e tudo com tantos
sacrifícios. Lá se vai a saúde e a alegria de viver... e
aumentar os tuberculosos. Se a unidade monetária
de uma nação fosse destinada a medir
ùnicamente o seu trabalho, as suas transações,
enfim um ciclo fechado na sua vida econômica,
poder-se-ia aceitar a sua vileza, sem nos
importarmos com o tamanho da medida, com o seu
valor internacional. Mas, felizmente, a Obra Divina
não quer as nações isoladas, cada dia cres

cem as relações de tôda ordem com o progresso da
ciência da cultura e dos transportes, e daí as trocas
das letras, das artes, da produção, quase que posso
dizer o mútuo enriquecimento das nações por êsse
comércio internacional, e então reconhecem os
economistas e os financistas de cada pais, a
necessidade para a riqueza das suas nações, da
defesa das suas taxas de câmbio e valor das
moedas, que presidem estas trocas internacionais".
É justamente como estão procedendo os
Estados Unidos, a Grã-Bretanha; a Suécia, a
Argentina, a Suiça, defendendo suas moedas, suas
taxas de câmbio, evitando alguns, enquanto podem,
os progressos da inflação, a desvalorização, e o
colapso.
O Brasil está neste caso; podemos evitar os
progressos da inflação, podemos aumentar o padrão
de vida, diminuindo o custo e o preço das
mercadorias; podemos e necessitamos ter equilíbrio
orçamentário e reajustamento cambial, os nossos
projetos, a que nos vimos referindo, todos atuariam
neste sentido; demorados, porém, com os relatores...
talvez cheguem tarde.
Staford Crips, membro eminente do Partido
Trabalhista, Chanceler do Erário da Grã Bretanha,
falando na Câmara dos Comuns das medidas
tomadas pelo govêrno em quatro de fevereiro último,
de estabilização dos salários, vencimentos e lucros
como uma necessidade que iria ser cumprida e
propondo que se congelassem os preços na média
atingida em dezembro de 1947 e janeiro de 1948,
disse que se a democracia deve sobreviver, precisa
atender àquelas proposições: e textualmente: "Para
dominara a inflação mais vale baixar os preços do
que aumentar impostos".
Sr. Presidente, o objetivo profundo do nosso
projeto nº 7, de 30 de janeiro de 1948, as
suas
conseqüências
e
determinativas
são
justamente pela conjugação e atuação dos seus
quatro
artigos,
cujo
sentido
principal
é
baixar os preços, aumentando o poder aquisitivo da
moeda, sem criar novos impostos estabilizando os
salários
e
os
lucros,
diminuindo
lucros,
realizando enfim, gestão orçamentária de equilíbrio e
superavit. Por isso não adicionamos um quinto
artigo, congelando os preços, das mercadorias,
pois seria prejudicar as finalidades maiores o
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construtivas do projeto, ora na Comissão de
Constituição e Justiça, é baixar os preços e combater
a espiral da inflação.
Sr. Presidente, o projeto de lei número
7, de 1948, é uma Justiça financeira de
emergência que se impôe pelo período de três anos.
Advertirá a todos de maior cuidado e parcimônia no
uso de seus proventos, de seus bens e da produção.
Permitirá à Nação tomar alento, regando suas
despesas e dando todo apreço a função
maior da obra coletiva, de proporcionar as van

tagens
que
cada
um
deve
obter
em
razão do trabalho e eficiência na emprêsa
coletiva da vida nacional. Êle nos ensinará,
enfim e nos fará refletir neste período
trienal, como doutrinava o profundo São Tomás de
Aquino, que nesta luta dos proventos materiais, das
utilidades de produção e consumo de impostos e
taxas, devendo ter sempre em vista tudo
ordenar para o bem comum de todos e a
prosperidade da Nação. (Muito bem; muito. Palmas.
O orador é cumprimentado.)
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337

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA:
Congratulações com os funcionários da
Casa e a imprensa pelos trabalhos
realizados durante a –; discursos ........559 a

561

CRISE:
O Banco do Brasil e a – pecuária; discurso
do Sr. Bernardes Filho .................................

317

DECISÃO:
– do Sr. Presidente sôbre requerimento,
solicitando adiamento de votação de
projeto; discursos diversos ......... 161, 162 e
– do Sr. Presidente sôbre questão de ordem
do Sr. Ribeiro Gonçalves .............................
DECRETO:
– Legislativo nº 1, de 1948, aprova o
contrato celebrado entre o Departamento
Federal de Segurança Pública e o Instituto
de Mecanização Serviços Hollerit S. A. .......
– Legislativo nº 6, de 1948, aprova os atos
da Conferência Interamericana de Saúde ....
– Legislativo nº 5, de 1948, aprova o
Tratado Interamericano de Assistência
Recíproca .....................................................
DEFESA:
– a que se refere em discurso do Sr. Ribeiro
Gonçalves ....................................................

163
262

74
508
535

504

– XIX –
Págs.
DEPARTAMENTO
DE
SAÚDE
E
ASSISTÊNCIA:
Entrevista do Diretor do – da Prefeitura do
Distrito Federal; discursos diversos . 371, 374 e

452

DISCURSOS:
– que se publicam por deliberação do
Senado:
– do Sr. José Américo ..................................
– do Sr. Nereu Ramos ..................................
– do Sr. Arthur Bernardes ............................
– do Sr. Presidente da República . 30, 241 e

32
32
36
592

DISPENSA:
– das formalidades regimentais: ao Projeto
nº 3, de 1948; discurso do Sr. Alfredo Neves
à Proposição nº 35, de 1948; discurso do
Sr. Verginaud Wanderley .............................
às Proposições nos 21, de 1948, 296 e 311;
discursos do Sr. Ferreira de Souza ..............
ao Projeto de Resolução nº 4, de 1948;
discurso do Sr. Santos Neves ......................
Requerendo – de impressão: das redações
finais lidas no expediente; discurso do Sr.
Alfredo Neves ...............................................
da Proposição nº 294, de 1947; discurso do
Sr. Álvaro Adolpho .......................................
da Proposição nº 300, de 1947; discurso do
Sr. Hamilton Nogueira ..................................
do Projeto nº 4, de 1948; discurso do Sr.
Santos Neves ...............................................
do Projeto de Resolução nº 5, de 1948;
discurso do Sr. Fernandes Tavora ...............
EIXO:
Proposição dispondo sôbre abertura de
contas bancárias de súditos do –; discurso
do Sr. Ferreira de Souza ..............................
ELETRICIDADE:
Emprêgo
da
Brasil
e
nos

eletricidade
Estados

no
Uni-

Págs.
dos; discurso do Sr. Apolonio Sales .............

65
484
484
484
147
484
537
557
557

325

EMENDAS:
– à Proposição nº 206, de 1947 ...................
– ao Projeto nº 1, de 1948 ............................
– à Proposição nº 284, de 1947 ...................
– à Proposição nº 178, de 1947 ...................
– ao Projeto de Resolução nº 7, de 1947
...................... 164 a 175, 179 a 191 e 208 a
– à Proposição nº 197, de 1947 . 235, 236 e
– à Proposição nº 56, de 1947 ........... 240 e
– à Proposição nº 309, de 1947 ...................
– à Proposição nº 294, de 1947 ...................
– à.Proposição nº 3, de 1948 .......................
– à Proposição nº 108, de 1947 ...................
– à Proposição nº 294, de 1947 ...................
– ao Projeto de Resolução nº 4, de 1948 .....
– ao Projeto de Resolução ...........................
– à Proposição nº 29, de 1947 .....................

263
29
54
70
148
210
237
241
292
305
323
323
451
555
556
556

ENTREVISTA:
– do Diretor do Departamento de Saúde e
Assistência da Prefeitura do Distrito
Federal; discursos diversos ........ 371, 374 e

452

EXPEDIENTE:
Prorrogação da hora do –; discurso do Sr.
Ribeiro Gonçalves ........................................

546

EXPORTAÇÃO:
Proposição dispondo sôbre o controle de
emergência do comércio de importação e –;
discursos ............................................ 328 e

331

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS:
– do Sr. Ministro de Estado dos Negócios
da Fazenda ..................................................

106

FÔRÇAS ARMADAS:
Proposição
regulando
vantagens
e
transferência para reserva, de oficiais das –;
discursos ......................................................

331

– XX –
Págs.
FUNCIONÁRIOS:
Congratulações com os – da Casa e a
imprensa pelos trabalhos realizados durante
a convocação extraordinária; discursos
.............................................................539 a

561

GAFANHOTOS:
Invasões de – em Santa Cruz; discurso do
Sr. Salgado Filho ..........................................

159

HENRY WALLACE:
Proclamação do Sr. –; discurso do Sr.
Apolonio Sales .............................................
HOMENAGEM:
– a funcionário da Casa, discursos ...... 95 e
Requerimento solicitando realização de
sessão especial em – ao Sr. Medeiros Neto;
discursos ......................................................
IMPORTAÇÃO:
Aumento da –; discurso do Sr. Andrade
Ramos ..........................................................
Proposição dispondo sôbre o contrôle de
emergência do comércio de – e exportação;
discursos ............................................ 328 e
IMPRENSA:
Congratulações com os funcionários da
Casa e a – pelos trabalhos realizados
durante a convocação extraordinária;
discursos ............................................ 559 a
Notícias da –; discursos.. 116, 140, 319, 541 e
INDICAÇÃO:
Nº 2, de 1948, solicitando nomeação de
uma comissão mista para controlar a
aplicação dos recursos fornecidos à Cia.
Vale do Rio Doce .........................................
INFLAÇÃO:
– na União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas, na França e no Brasil; discurso
do Sr. Andrade Ramos..................................

263
96
455

141
331

561
598

382

141

Págs.
Projeto de lei para combater a –; discurso
do Sr. Andrade Ramos ....................... 141 e

157

INTERIOR:
Despovoamento do – motivos que o
implicam; discurso do Sr. Apolonio Sales ....

263

INTERSTÍCIO:
Dispensa de – do parecer sôbre o Projeto
de Resolução do Congresso Nacional nº 1,
de 1948; discurso do Sr. Berrardes Filho .....
Dispensa de – dos pareceres sôbre as
Proposições:
nº 4, de 1948; discurso do Sr. Plínio
Pompeu ........................................................
nº 248, de 1947; discurso do Ivo d'Aquino ...
nº 315, de 1947; discurso do Sr. Apolonio
Sales ............................................................
nº 220, de 1947; discurso do Sr. Ernesto
Dornelles ......................................................
nº 6, de 1948; discurso do Sr. Salgado Filho
nº 268, de 1947; discurso do Sr. Dario
Cardoso ........................................................
nº 312, de 1947; discurso do Sr. Ismar de
Góes .............................................................
nº 139, de 1948; discurso do Sr. Ismar de
Góes .............................................................
nº 13, de 1948; discurso do Sr. Pinto Aleixo
nº 24, de 1948; discurso do Sr. Alfredo
Neves ...........................................................
nos 92 e 304, de 1947; discurso do Sr.
Arthur Santos ...............................................
nº 36, de 1948; discurso do Sr. Mathias
Olympio ........................................................
nº 29, de 1947; discurso do Sr. Hamilton
Nogueira .......................................................

290

18
52
53
73
155
261
276
291
318
409
410
451
484

JÚRI:
Projeto de lei do –, sua inclusão na ordem
do dia; discurso do Sr. Ferreira de Souza ....

294

LEI MONETÁRIA:
A nova –; discurso do Sr. Andrade Ramos
............................................................ 541 e

598

– XXI –
Págs.
MEMORIAIS:
– do Sr. Carlos Ramos sôbre a lei eleitoral e
o projeto de lei sindical ..........................98 e
MENSAGEM:
– do Sr. Presidente da República sôbre
escolha de nomes dos que devem exercer o
cargo de embaixador ....................................
– a que se refe o Parecer nº 82, de 1948 ....
– do Sr. Presidente da República, de
agradecimento ..............................................
– do Sr. Presidente da República,
devolvendo autógrafo de proposições
sancionadas ................... 75, 98, 121, 389 e

244

151
106
389
465

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO:
Saneamento realizado no interior pelo –;
discurso do Sr. Dario Cardoso .....................

65

MOEDA:
Defesa da –; discurso do Sr. Andrade
Ramos ................................................ 541 e

598

MORATÓRIA:
Projeto de – aos pecuaristas; discurso do
Sr. Bernardes Filho ......................................

317

NOMEAÇÃO:
– de substitutos para o Comissão de
Educação e Cultura; discurso do Sr. Cícero
de Vasconcelos ............................................

114

OFICIAIS:
Proposição
regulando
vantagens
e
transferência para reserva de – das Fôrças
Armadas; discursos ......................................

381

OFICIO:
– do Sr. Governador do Estado do Paraná,
agradecendo voto de congratulações ..........

3

Págs.
– do Presidente da Câmara Municipal de
Morrinhos,
encaminhando
cópia
de
requerimento ................................................
– do Secretário Executivo da Sociedade
Brasileira de Higiene, encaminhando
moção............................................................
– do Presidente da Federação do Comércio
Atacadista do Estado do Rio Grande do Sul,
solicitando apôio ao projeto sôbre as
classes produtoras .......................................
– do Prefeito Municipal de Pedro Afonso,
Estado de Goiás; sua transcrição nos Anais;
discurso do Sr. Dario Cardoso .....................
–
da
Federação
das
Associações
Comerciais do Rio Grande do Sul e da
Câmara dos Vereadoras do Rio Grande;
discurso do Sr. Salgado Filho ......................
– do Diretor Geral da Secretaria do Senado
Federal, transmitindo –, ................................
– do 1º Secretário da Câmara Municipal de
Montenegro, comunicando decisão tomada
pela mesma ..................................................
– do Prefeito Municipal de Chabela,
comunicando haver tomado posse daquele
cargo ............................................................
– do Presidente do Tribunal de Contas,
comunicando registro de crédito ..................
– do Governador do Estado do Espírito
Santo, solicitando autorização para fazer
um empréstimo .............................................
– do Prefeito do Distrito Federal,
submetendo ao Senado vetos opostos a
projetos ........................................................
– do Sr. Secretário da Presidência da
República:
transmitindo informações sobre retificação
da Lei nº 188, de 1947 .................................
– do Presidente da Cooperativa das Minas
do Arrôio dos Ratos Limitada sôbre a
Empresas de Mineração ..............................

3
3

3
65

72
99
99
99
99
121
121
3
194
244

– XXII –
Págs.
– do Sr. Prefeito Municipal de Três Passos,
sôbre a lei de cassação de mandatos ..........
– do Sr. Ministro da Viação, agradecendo
comunicação ................................................
– do Sr. Ministro das Relações Exteriores,
prestando informações .................................
– do Sr. Ministro da Marinha, prestando
informações ..................................................
– do Presidente do instituto Baiano de Direito
do Trabalho, remetendo projeto de lei ...........
– do Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Goiás, communicando
decisão tomada pela mesma .......................
– do Sr. Agripino de Barros, comunicando
haver tomado Posse de cargo .....................
– do Sr. Antonio Pina Machado,
comunicando haver tomado posse do cargo
– do Sr. Reitor da Universidade do Brasil,
transmitindo cópia de representação ...........
– do Sr. 1º Secretário da Câmara dos
Deputados:
– comunicando decisão tomada pela mesma
– encaminhando autógrafo de projetos de
resolução ......................................................
–
transmitindo
proposições
...........................46, 58, 99, 122, 194, 341 e
– do Sr. Ministro da Fazenda, agradecendo
comunicação ................................ 75, 151 e
ORDEM DO DIA:
– 18, 19, 28, 30, 53, 57, 66, 73, 94, 97, 119, 120,
147, 149, 160, 193, 208, 241, 276, 277, 291,
294, 320, 340, 375, 384 436, 455, 485, 488 e
Inclusão na – do projeto da lei do júri;
discurso do Sr. Ferreira de Souza ................
PARECER:
– Nº 48. de 1948, da Comissão de Finanças
sôbre a Proposição nº 322, de 1947 ............
– Nº 49, de 1948, da Comissão de
Agricultura, Indústria e Comércio sôbre a
proposição nº 261, de 1947 .........................

244
244
244
246
298
341
341
341
390
99
151
466
536

550
294

6
6

Págs.
– Nº 50, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 261, de
1847 .............................................................
– Nº 51, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 178, de 1947 ............................................
– Nº 52, de 1948, da Comissão de Finanças
sôbre a Proposição nº 178, de 1947 ............
– Nº 53, de 1948, da Comissão de Finanças
sôbre a Proposição nº 310, de 1947 ............
– Nº 54, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 4, de 1948 ........................................ 14 e
– Nº 55, de 1948, da Comissão de Finanças
sôbre a Proposição nº 4, de 1948 ........ 14 e
– Nº 56, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre o Projeto nº 1,
de 1948 ........................................................
– Nº 57, de 1948, da Comissão
Diretora .........................................................
– Nº 58, de 1948, da Comissão
de Agricultura, Indústria e Comércio
sôbre a carta do Sr. Alfredo dos
Anjos ............................................................
– Nº 59, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre o Projeto nº 50,
de 1947 ........................................................
– Nº 60, de 1948, da Comissão de
Agricultura, Indústria e Comércio sôbre o
Projeto nº 50, de 1947 ..................................
– Nº 61, de 1948, da Comissão de Redação
de Leis sôbre a Proposição nº 103, de 1947
.............................................................. 21 e
– Nº 62, de 1948. da Comissão de Redação
de Leis sôbre a Proposição nº 203, de 1947
.............................................................. 21 e
– Nº 63, de 1948, da Comisssão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
314, de 1947 ........................................ 22 e
– nº 64, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição
nº 226, de 1947 .................................... 23 e

6
7
13
14
18
18
15
17

20
20
21
55
55
56
56

– XXIII –
Págs.
– Nº 65, de 1948, da Comissão de Redação
de Leis sôbre a Proposição nº 76, de 1947
.............................................................. 23 e
– Nº 66, de 1948, da Comissão de Fôrças
Armadas sôbre a Proposição nº 315, de
1947 .............................................................
– Nº 67, de 1948, da comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 284, de 1947 ............................................
– Nº 68, de 1948, da Comissão de Fôrças
Armadas, sôbre a Proposição nº 284, de
1947 .............................................................
– Nº 69, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 270, de 1947 ............................................
– Nº 70, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre o Projeto nº 3,
de 1948 ........................................................
– Nº 71, de 1948, da Comissão de Finanças
sôbre o Projeto nº 3, de 1948 .......................
– Nº 72, de 1948, da Comissão de Fôrças
Armadas sôbre o Projeto nº 3, de 1948 .......
– Nº 73, de 1948, da Comissão de
Educação e Cultura sôbre a Proposição nº
220, de 1947 ................................................
– Nº 74, de 1948, da Comissão de Fôrças
Armadas sôbre a Proposição nº 220, de
1947 .............................................................
– Nº 75, de 1948, da Comissão de
Relações Exteriores sôbre a Proposição nº
253, de 1947 ................................................
– Nº 76, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 253, de 1947 ............................................
– Nº 77, de 1948, das Comissões Diretora e
Especial de Revisão do Regimento Interno
sobre o Projeto de Resolução nº 7, de 1947
– Nº 78, de 1948, da Comissão de Finanças
sôbre a Proposição nº 306, de 1947 ............

57
50
53
53
60
61
62
62
63
64
64
65
76
89

Págs.
– Nº 79, de 1948, da Comissão de Finanças
sôbre a Proposição nº 299, de 1947 ............
– Nº 80, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 285, de 1947 ............................................
– Nº 81, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 56, de 1947 ..............................................
– Nº 82, de 1948, da Comissão de Finanças
sôbre a Proposição nº 56, de 1947 ..............
– Nº 83, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 176, de 1947 ............................................
– Nº 84, de 1948, da Comissão de Finanças
sôbre a Proposição nº 176, de 1947 ............
– Nº 85, de 1948, da Comissão de Finanças
sôbre a Proposição nº 297, de 1947 ............
– Nº 86, de 1948, da Comissão de Viação e
Obras Públicas sôbre a Proposição nº 309,
de 1947 ........................................................
– Nº 87, de 1948, da Comissão de Finanças
sôbre a Proposição nº 309, de 1947 ............
– Nº 88, de 1948, da Comissão de Viação e
Obras Públicas sôbre a Proposição nº 304
de 1947 ........................................................
– Nº 89, de 1948, da Comissão de Finanças
sôbre a Proposição nº 304, de 1947 ............
– Nº 90, de 1948, da Comissão Diretora ......
– Nº 91, de 1948, da Comissão de Justiça
sôbre a Projeto nº 29, de 1947 .....................
– Nº 92, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
247, de 1947.................................................
– Nº 93, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
206, de 1947.................................................
– Nº 94, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº 4,
de 1948.........................................................

90
90
101
102
110
110
111
112
112
112
114
133
133
134
134
135

– XXIV –
Págs.
– Nº 95, de 1948, da Comissão de Redação
de Leis sôbre a Proposição nº 317, de 1947
– Nº 96, de 1948, da Comissão de Redação
de Leis sôbre a Proposição nº 308, de 1947
– Nº 97, de 1948, da Comissão de Redação
de Leis sôbre a Proposição nº 305, de 1947
– Nº 98, de 1948, da Comissão de Redação
de Leis sôbre a Proposição nº 319, de 1947
– Nº 99, de 1948, da Comissão de Finanças
sôbre a Proposição nº 254, de 1947 ............
– Nº 100, de 1948, da Comissão de
Trabalho e Previdência Social sôbre a
Proposição nº 254, de 1947 .........................
–.Nº 101, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 197 de 1947 .............................................
– Nº 102, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
284, de 1947 ................................................
– Nº 103, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº 3,
de 1948 ........................................................
– Nº 104, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº 20,
de 1947 ........................................................
– Nº 105, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
323, de 1947 ................................................
– Nº 106, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
175, de 1947 ................................................
– Nº 107, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 6, de 1948
– Nº 108, de 1948, da Comissão Diretora
sôbre a Proposição nº 6, de 1948 ................
– Nº 109, de 1948, da Comissão
de Finanças sôbre a Proposição nº 6, de
1948..............................................................

135
135
136
136
136
137
137
138
139
140
140
140
152
152
153

Págs.
– Nº 110, de 1948, da Comissão de Finanças
sôbre a Proposição nº 108, de 1947 ..................
– Nº 111, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre o Projeto nº 1,
de 1948 ........................................................
– Nº 112, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
322, de 1947 ...................................... 154 e
– Nº 113, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
261, de 1947 ...................................... 155 e
– Nº 114, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 3, de 1948 ................................................
– Nº 115, de 1948, da Comissão de Viação
e Obras Públicas sôbre a Proposição nº 3,
de 1948 ........................................................
– Nº 116, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 3, de 1948
– Nº 117. de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre o Projeto nº 44,
de 1947 ........................................................
– Nº 118, de 1848, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre o Projeto nº 45,
de 1947 ........................................................
– Nº 119, de 1948, da Comissão de Finanças
sôbre a Proposição nº 291, de 1947 ..................
– Nº 120, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
315, de 1947 ...................................... 207 e
– Nº 121, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 268, de 1947 ............................................
– Nº 122, de 1948, da Comissão de
Educação e Cultura sôbre a Proposição nº
268, de 1947 ................................................
– Nº 123, de 1948, da Comissão de Educação
e Cultura sôbre o telegrama nº 13, de 1947 ......

153
154
239
239
198
199
200
204
204
204
276
256
257
257

– XXV –
Págs.
– Nº 124, de 1948, da Comissão Diretora
sôbre o Memorial nº 43, de 1947 .................
– Nº 125, de 1948, da Comissão de
Educação e Cultura sôbre a Proposição nº
272, de 1947 ................................................
– Nº 126, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº 6,
de 1948 ........................................................
– Nº 127, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 7, de 1948
– Nº 128, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 312, de
1947 .............................................................
– Nº 129, de 1948, da Comissbre a
Proposição nº 310, são de Redação de Leis
sô de 1947 ......................................... 261 e
– Nº 130, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre o Projeto de
Resolução nº 1, de 1948 .................... 261 e
– Nº 131, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 8, de 1948 ................................................
– Nº 132, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 8, de 1948
– Nº 133, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 22, de 1948 ..............................................
– Nº 134, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 218, de 1947 ............................................
– Nº 135, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 288, de
1947 .............................................................
– Nº 136, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 201, de 1947 ............................................
– Nº 187, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 201, de
1947 .............................................................
– Nº 138, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 9, de 1948

258
279
259
259
260
293
293
279
280
283
285
285
286
289
289

Págs.
– Nº 139, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 5, de 1948.
– Nº 140, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre o Projeto de
Resolução do congresso Nacional nº 1, de
1948 .............................................................
– Nº 141, de 1948, da Comissão de
Relações Exteriores sôbre o Projeto de
Resolução do Congresso Nacional nº 1, de
1948 .............................................................
– Nº 142, de 1948, da Comissão de
Educação e Cultura sôbre a Proposição nº
300, de 1947 ................................................
– Nº 143, de 1948, da Comissão de Finanças
sôbre a Proposição nº 300, de 1947 ..................
– Nº 144, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre o Projeto nº 13,
de 1947 ........................................................
– Nº 145, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre o Projeto nº 13, de 1947 .....
– Nº 146, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 294, de 1947 ............................................
– Nº 147, de 1948, da Comissão de Finanças
sôbre a Proposição nº 294, de 1947...................
– Nº 145, de 1948, da Comissão de Viação
e Obras Públicas sôbre a Proposição nº
249, de 1947 ................................................
– Nº 149, de 1948, da Comissão de Finanças
sôbre a Proposição nº 249, de 1947 ..................
– Nº 150, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 244, de
1947 ................................................... 307 e
– Nº 151, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
197, de 1947 ................................................
– Nº 152, de 1948, da Comissão de Redação
de Leis sôbre o Projeto nº 1, de 1948 ................
– Nº 153, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
285, de 1947 ................................................

290

295

296
299
299
300
303
303
304
306
307
384
310
311
311

– XXVI –
Págs.
– Nº 154, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 13, de 1948 ..............................................
– Nº 155, de 1948, da Comissão de Fôrças
Armadas sôbre a Proposição nº 13, de 1948
– Nº 156, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
268, de 1947 ................................................
– Nº 157, de 1948 da Comissão de
Redação de Leis sôbre o Projeto de
Resolução nº 2, de 1948 ..............................
– Nº 158, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
176, de 1947 ................................................
– Nº 159, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
253, de 1947 ................................................
– Nº 160, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
297, de 1947 ................................................
– Nº 161, de 1948, da Comissão de
Educação e Cultura sôbre o ofício S-30, de
1947 .............................................................
– N. 162, de 1948. da Comissão Especial
de Revisão do Regimento Interno sôbre o
Projeto de Resolução nº 7, de 1947 ... 345 e
– Nº 163, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 92, de
1947 .............................................................
– Nº 164, de 1948, da Comissão de
Agricultura, Indústria e Comércio sôbre a
Prosão de Relações Exteriores posição nº
32, de 1947 ..................................................
– Nº 165, de 1948, da Comissão de
Relações Exteriores sôbre o Ofício S-27, de
1947 .............................................................
– Nº 166, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 24, de 1948 ..............................................
– Nº 167, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 24 de 1947

312
313
314
344
344
344
345
345
410
390

391
391
391
392

Págs.
– Nº 168, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre o Projeto nº 5,
de 1948 ........................................................
– Nº 169, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre o Projeto nº 5 de 1948 ........
– Nº 170, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
304, de 1947 ................................................
– Nº 171, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
254, de 1947 ...................................... 393 e
– Nº 172, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº 7,
de 1948 .............................................. 394 e
– Nº 173, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis, sôbre a Proposição nº 56,
de 1947 .............................................. 394 e
– Nº 174, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 36, de
1947 .............................................................
– Nº 175, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
312, de 1947 ...................................... 396 e
– Nº 176, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
244, de 1947 ................................................
– Nº 177, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre o Projeto nº 4,
de 1948 ........................................................
– Nº 178, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 293, de 1947 ............................................
– Nº 179, de 1948, da Comissão de Viação
e Obras Públicas sôbre a Proposição nº 1.
de 1948 ........................................................
– Nº 180, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 1, de 1948
– Nº 181, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 29 de 1947
– Nº 182, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 25, de 1948

392
393
393
487
487
487
395
487
396
467
467
468
469
470
471

– XXVII –
Págs.
– Nº 183, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 296, de
1947 ............................................................
– Nº 184, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 311, de
1947 ............................................................
– Nº 185, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre o Ofício S-2,
de 1948 .......................................................
– Nº 186 de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre o ofício S-2 de 1948 ...........
– Nº 187, de 1948, da Comissão de
Relações Exteriores sôbre a Proposição nº
27, de 1948 .................................................
– Nº 188, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 27, de
1948 ............................................................
– Nº 189, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre a Proposição
nº 21, de 1948 .............................................
– Nº 190, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 21, de 1948
– Nº 191, de 1948, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre o Ofício S-28,
de 1947 .......................................................
– Nº 192, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre o Ofício S-28, de 1947 .......
– Nº 193, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
294, de 1947 ...............................................
– Nº 194, de 1948, da Comissão de Viação
e Obras Públicas sôbre a Proposição nº 31,
de 1948 .......................................................
– Nº 195, de 1948, da Comissão de
Finanças sôbre a Proposição nº 31, de 1948
– Nº 196, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
108, de 1947 ..................................... 431 e
– Nº 197, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº
300, de 1947 ...............................................

471
471
473
473
475
476
476
477
478
478
480
480
481
550
536

Págs.
– Nº 198, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº 92,
de 1947 .......................................................
– Nº 199, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre o Projeto de
Resolução nº 4, de 1948 ................... 557 e
– Nº 200, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre o Projeto de
Resolução nº 5, de 1948 .............................
– Nº 201, de 1948, da Comissão de
Redação de Leis sôbre a Proposição nº 35,
de 1948 .......................................................

537
594
558
558

PARLAMENTAR:
Protesto contra insinuações dirigida a um –;
discursos diversos .................. 155, 156, e

319

PATRIMÔNIO:
Projeto transferindo ações ao – do Estado
de Santa Catarina; discursos ............ 551 e

553

PECUÁRIA:
O Banco do Brasil e a crise –; discurso do
Sr. Bernardes Filho .....................................

317

PECUARISTAS:
Projeto de moratória aos –; discurso do Sr.
Bernardes Filho ...........................................

317

PESAR:
– pelo falecimento do Sr. Maximino Zanon;
discurso do Sr. Arthur Santos .....................
– pelo falecimento de Mahatma Ghandi;
discursos .....................................................
– pelo falecimento do Deputado Luís
Clementino de Oliveira ...................... 156 e
– pelo falecimento do Sr. Medeiros Neto;
discursos diversos .. 453, 454, 457, 458, 459 e
–.pelo falecimento do Padre João
Gualberto do Amaral; discurso do Sr.
Hamilton Nogueira .......................................

27
145
157
460
434

– XXVIII –
Págs.
PIAUÍ:
Situação política do –; discursos diversos
........................................... 396, 489, 496 e

545

POLÍTICA:
Situação – do Piauí; discursos diversos
........................................... 396, 489, 496 e

545

PÔRTO ALEGRE:
Aeropôrto de –; necessidade de sua
reforma; discurso do Sr. Salgado Filho .......

72

PROBLEMAS:
– econômicos e financeiros; discurso do Sr.
Andrade Ramos ................................ 541 e

598

PROCLAMAÇÕES:
– dos Srs. Vickard e Henry Wallace;
discurso do Sr. Apolonio Sales ...................

263

PROJETO:
– Nº 13, de 1947, regulando os depósitos
em dinheiro sem juros ....................... 485 e
– Nº 29, de 1947, autorizando instituições
de granjas no Estado do Pará .....................
– Nº 50, de 1947, tornando obrigatória a
mistura de farinha de arroz na panificação .
– Nº 1, de 1948, dispondo sôbre
aposentadoria dos membros do Ministério
Público ..................................... 28, 29, 54 e
– Nº 2, de 1948, modificando a lei nº 140,
de 1947 .......................................................
– Nº 3, de 1948, promovendo funcionários
civis e militares da União que reverteram à
atividade em virtude de lei ................... 95 e
– Nº 5, de 1948, transferindo ações ao
patrimônio
do
Estado
de
Santa
Catarina.............................................. 551 e

486
292
94
238
19
119
554

Págs.
– Nº 6, de 1948, dispondo sôbre
doação de terreno à Caixa Beneficiente
da
Guarda
Civil
do
Distrito
Federal ........................................................
– Nº 8, de 1948, criando o serviço de
fomento à eletricidade rural ............... 263 e
– Nº 9, de 1948, estabelecendo normas
para a concessão de assistência judiciária
aos necessitados ............................... 314 e
– Sem número, congelando vencimentos
e salários e dispondo sôbre juros,
dividendos
e
lucros
de
bancos,
emprêsas, sociedade, etc. ..........................
– de moratória aos pecuaristas: discurso do
Sr. Bernardes Filho .....................................
– de Resolução nº 7, de 1947, reformando
o
Regimento
Interno
do
Senado
................................. 160 a 163, 208, 209 e
– de Resolução nº 1, de 1948, aposentando
funcionários do Senado .................. 18, 95 e
– de Resolução nº 2, de 1948, nomeando
funcionário para o Senado ..........................
– de Resolução nº 3, de 1948, da
Comissão Diretora no Parecer nº 124, de
1948 .................................................. 258 e
– de Resolução nº 4, de 1948, autorizando
o Govêrno do Estado do Espírito Santo a
contrair empréstimo ................... 475, 554 e
– de Resolução nº 5, de 1948, autorizando
o Estado do Ceará a cobrar impôsto de
exportação ......................................... 478 e
– de Resolução, sem número, aposentando
funcionários do Senado ..................... 261 e
– de Resolução do Congresso Nacional nº 1,
de 1948, aprovando tratado interamericano
de assistência recíproca ................ 58, 320 e
– de Resolução da Comissão Diretora no
Parecer nº 90, de 1948 ...............................

114
278
436

144
317
211
97
276
486
555
556
293
375
133

– XXIX –
Págs.
PROPOPÓSIÇÃO:
– Nº 29, de 1947, dispondo sôbre direitos e
garantias tralhistas dos empregados de
emprêsas mútuas de seguros de vida .........
– N 56, de 1947, dando nova redação
ao
Decreto-lei
número
7.404,
de
1945 ................................................... 240 e
– Nº 92, de 1947, modificando o Decreto-lei
nº 6.674, de Julho de 1944 ..........................
– Nº 108, de 1947, dispondo sôbre abertura
de contas bancárias de súditos do Eixo
.................................................... 325, 327 e
– Nº 175, de 1947, abrindo crédito para
pagamento de gratificação de magistério ....
– Nº 176, de 1947, abrindo crédito para
pagamento de gratificação a servidor da
União ...........................................................
– Nº 178, de 1947, criando o fundo de
indenização às vítimas da guerra ........ 71 e
– Nº 197, de 1947, concedendo
vantagens
a
oficiais
das
Fôrças
Armadas ................................ 18, 235, 236 e
– Nº 201, de 1947, reorganizando a
Contadoria Geral da República ...................
– Nº 206, de 1947, autorizando o
Tribunal de Contas a registrar têrmo de
contrato ........................................................
– Nº 220, de 1947, modificando o Decretolei nº 8.946, de janeiro de 1946 ...................
– Nº 244, de 1947, estabelecendo o
horário de trabalho do pessoal da Guarda
Civil ......................................................... 387 e
– Nº 253, de 1947, aprovando atos da
Conferência Internacional de Saúde ...........
– Nº 254, de 1947, transferindo para o
quadro permanente do Ministério da
Fazenda cargo isolado que especifica ........

556
241
487
328
54
276
147
237
440
29
94
449
235
293

Págs.
– Nº 261, de 1947, abrindo crédito para o
Estado do Rio Grande do Sul para despesa
que especifica ..............................................
– Nº 268, de 1947, revogando medidas da
Lei nº 7, de dezembro de 1946 ....................
– Nº 272, de 1947, disciplinando a
promoção nos cursos superiores e
facultando transferência de alunos ..............
– Nº 284, de 1947, restabelecendo os
quadros criados no Exército em 1932 .........
– Nº 285, de 1947, abrindo crédito para
pagamento à concessionária do pôrto de
Santos ..........................................................
– Nº 288, de 1947, aumentando o quadro
de despachante aduaneiro ..........................
– Nº 291, de 1947, dispondo sôbre o
contrôle de emergência do comércio de
importação e exportação ................... 328 e
– Nº 294, de 1947, abrindo crédito para as
despesas da Comissão de Reparação de
Guerra .........................................................
– Nº 296, de 1947, abrindo crédito para
aquisição de bens excedentes de guerra ....
– Nº 297, de 1947, abrindo crédito para a
Prefeitura do Distrito Federal .......................
– Nº 299, de 1947, autorizando a Casa da
Moeda a cunhar moeda divisionária ............
– Nº 300, de 1947, abrindo crédito para a
realização do X Congresso Nacional dos
Estudante .....................................................
– Nº 304, de 1947, abrindo crédito à
E.F.C.B. para aquisição de vagões de aço .
– Nº 306, de 1947, abrindo crédito para
pagamento de juros de apólices .................
– Nº 309, de 1947, mantendo na cidade de
Botucatu a Diretoria Regional dos Correios
e Telégrafos .................................................

71
293
380
70
235
449
335
450
554
240
277
485
291
277
292

– XXX –
Págs.
– Nº 310, de 1947, abrindo crédito para
pagamento de gratificação de magistério ....
– Nº 311, de 1947, abrindo crédito para a
Organização Henrique Lago, Patrimônio
Nacional .......................................................
– Nº 312, de 1947, abrindo crédito ao Ministério
da Guerra para construção de edifício.................
– Nº 315, de 1947, concedendo direitos e
vantagens aos alunos da Escola Naval .......
– Nº 317, de 1947, abrindo crédito para
pagamento de gratificação de magistério ....
– Nº 319, de 1947, abrindo crédito para
pagamento de gratificação de magistério ....
– Nº 322, de 1947, abrindo crédito para
pagamento de diferença de gratificação
adicional .......................................................
– Nº 3, de 1948, aumentando o capital da
Cia. Vale do Rio Doce ....................... 320 e
– Nº 4 de 1948, abrindo crédito para o
Congresso Nacional ............................ 18 e
– Nº 5, de 1948, abrindo crédito para
combater inundações no nordeste ..............
– Nº 6, de 1948, abrindo crédito ao
Congresso Nacional .................. 239, 262 e
– Nº 7, de 1948, abrindo crédito para realização
do III Pentatlo Moderno Sul-Amecano................
– Nº 8, de 1948, abrindo crédito para
indenização de emprêsas incorporadas ao
patrimônio da União .....................................
– Nº 11. de 1948, dispondo sôbre o repouso
semanal remunerado .....................
– Nº 12, de 1948, reorganizando o
Departamento Nacional da Criança .............
– Nº 13, de 1948, regulando a transferência
para a reserva, de oficiais das Fôrças
Armadas .............................................. 49 e

94
553
291
70
54
80
66
323
30
336
275
291
382
46
48
381

Págs.
– Nº 14, de 1948, concedendo anistia a
delinqüentes menores .................................
– Nº 15, de 1948, concedendo isenção de
direitos de importação e demais taxas
aduaneiras a material que especifica ..........
– Nº 16, de 1948, concedendo isenção de
direitos de importação e demais taxas
aduaneiras a material que especifica ..........
– Nº 17, de 1948, concedendo isenção
de direitos de importação e demais
taxas
aduaneiras
a
material
que
especifica .....................................................
– Nº 18, de 1948, concedendo isenção de
direitos de importação e demais taxa
aduaneiras a material que especifica ..........
– Nº 19, de 1948, concedendo isenção
de direitos de importação e demais
taxas
aduaneiras
a
material
que
especifica .....................................................
– Nº 20, de 1948, modificando a redação do
Decreto-lei nº 8.554, de 1946 ......................
– Nº 21, de 1948, abrindo crédito ao
Ministério da Justiça ............................ 99 e
– Nº 22, de 1948, modificando a
competência do Tribunal do Júri .......... 99 e
– Nº 22, de 1948, criando os quadros do
pessoal da Justiça do Trabalho ...................
– Nº 24, de 1948, dispondo sôbre padrões
de vencimentos dos cargos da Secretaria
do Supremo Tribunal Federal ............ 194 e
– Nº 25, de 1948, tornando reservistas os
pilotos civis ..................................................
– Nº 26, de 1948, assegurando aos
servidores públicos da União a contagem
do tempo em que estiverem afastados do
seu cargo .....................................................

50
58
59

59
59

59
80
555
336
122
480
195

195

XXXI
Págs.
– Nº 27, de 1948, abrindo crédito para
realização da Conferência Interamericana
............................................................ 195 e
– Nº 28, de 1948, modificando o Decreto-lei
nº 8.013, de setembro de 1948 ....................
– Nº 29, de 1948, relevando de prescrição
dívida da União ............................................
– Nº 30, de 1948, dando exequibilidade ao
Decreto–lei nº 8.728, de setembro de 1946 .
– Nº 31, de 1948, isentando de direitos
material Importado pela VARIG ......... 197 e
– Nº 32, de 1948, doando terras para ser
criado estabelecimento de ensino rural .......
– Nº 33, de 1948, criando cargo isolado no
quadro permanente do Ministério da
Marinha ........................................................
– Nº 34, de 1948, abrindo crédito para
pagamento de gratificação de magistério ....
– Nº 35, de 1948, abrindo crédito para
pagamento de gratificações a membros de
Tribunal Regional Eleitoral do Estado da
Paraíba ............................................... 198 e
– Nº 36, de 1948, autorizando o
financiamento do saldo da safra de cêra
.............................................................341 e
– Nº 37, de 1948, dispondo sôbre a
responsabilidade de direitos de bancos e
casas bancárias ...........................................
– Nº 38, de 1948, aprovando contrato para
construção de uma cooperativa ...................
– Nº 39, de 1948, concedendo auxílio à
Cruz Vermelha Brasileira .............................
– Nº 40, de 1948, abrindo crédito ao
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Sergipe .........................................................
– Nº 41, de 1948, abrindo crédito para a
realização do III Congresso Panamericano
de Oftalmologia, em Havana ........................

556
195
196
196
555
197
197
197

535
486
342
343
343
344
466

Págs.
– Nº 42, de 1948, declarando feriados
nacionais os dias 1º de janeiro, 1º de maio,
7 de setembro e 25 de dezembro ................
– Nº 43, de 1948, concedendo auxílio à
comissão organizadora da 1ª Conferência
Interamericana de Criminologia ...................
PUBLICAÇÃO:
Requerendo dispensa de – dos pareceres
sôbre as proposições:
nº 4, de 1948, discurso do Sr. Plinio
Pompeu ........................................................
nº 248, de 1947, discurso do Sr. Ivo
d'Aquino .........................................................
nº 315, de 1947, discurso do Sr. Apolonio
Sales ............................................................
nº 220, de 1947, discurso do Sr. Ernesto
Dornelles ......................................................
nº 6 de 1948, discurso do Sr Waldemar
Pedrosa ........................................................
nº 312, de 1947, discurso do Sr. Ismar de Góes
nº 139, de 1948, discurso do Sr. Ismar do Góes
nº 235, de 1947, discurso do Sr. Ivo d'Aquino
nº 13, de 1948, discurso do Sr. Pinto Aleixo
nº 238, de 1947, discurso do Sr. Cícero de
Vasconcelos .................................................
nº 24, de 1948, discurso do Sr. Alfredo
Neves ...........................................................
nos 92 e 304, de 1947, discurso do Sr.
Arthur Santos ...............................................
nº 244, de 1947. discurso Sr. Francisco
Gallotti ..........................................................
nº 36, de 1948, discurso do Sr. Mathias
Olympio ........................................................
nº 92, de 1947, discurso do Sr. Vergniaud
Wanderley ....................................................
nº 201, de 1947, discurso do Sr. Adalberto
Ribeiro ..........................................................

466
466

18
53
53
73
275
276
291
317
318
239
409
410
451
451
538
537

XXXII
Págs.
Requer dispensa de – dos pareceres sôbre
o Projeto de Resolução do Congresso
Nacional nº 1, de 1948, discurso do Sr.
Bernardes Filho ...........................................
Requer dispensa de – dos pareceres sôbre
o Projeto nº 1, de 1948, discurso do Sr. Ivo
d'Aquino .......................................................
QUESTÃO:
– regimental e de ordem sôbre requerimento
relativo ao Projeto de Resolução nº 7, de
1947; discursos .....................................160 a
– de ordem, do Sr. Ribeiro Gonçalves sôbre
a Proposição nº 6, de 1948 .........................
– de ordem, do Sr. Ivo d'Aquino sôbre o
Projeto nº 9, de 1948 ...................................

290
317

163
262
436

RECURSOS:
Comissão mista para controlar a aplicação
de – destinados à Cia. Vale do Rio Doce;
discurso do Sr: Andrade Ramos ..................

384

REDE DE VIAÇÃO:
– Paraná-Santa Catarina, discurso do Sr.
Arthur Santos ...............................................

319

REGIMENTO INTERNO:
Texto do – do Senado .................................
Projeto de Resolução nº 7, de 1947,
reformado o – do Senado; discursos
diversos ........................... 160 a 162, 537 e

211
538

RELAÇÃO:
– dos pensionistas do Ministério da Marinha
que percebem menos de Cr$ 500,00 ..........

247

RELATÓRIO:
– dos trabalhos do Senado durante a 2ª
sessão legislativa extraordinária ........ 562 e

594

Págs.
REQUERIMENTO:
– Nº 218, de 1947, solicitando seja
registrada em ata a data centenária do
nascimento do Dr. Manuel Messias
Gusmão Lira ................................................
– Nº 12, de 1948, solicitando dispensa de
impressão e de interstício do parecer sôbre
o Projeto nº 1, de 1948 ................................
– Nº 13, de 1948, solicitando audiência da
Comissão de Constituição e Justiça sôbre a
Proposição nº 197, de 1947 .........................
– Nº 14, de 1948, solicitando inserção nos
anais de discursos .......................................
– Nº 15, de 1948, solicitando transcrição na
ata da tese sôbre o café, do Sr. Teófilo de
Andrade ............................................... 28 e
– Nº 16, de 1948, solicitando adiamento
da discussão da Proposição nº 178, de
1947 .............................................................
– Nº 17, de 1948, solicitando audiência da
Comissão de Finanças sôbre o Projeto nº
50, de 1948 ..................................................
– Nº 18, de 1948, solicitando seja nomeada
uma comissão para investigar a produção
agrícola .............................................. 115 e
– Nº 19, de 1948, solicitando ao Ministro da
Fazenda informações ..................................
– Nº 20, de 1948, solicitando transcrição de
discursos nos Anais ........................... 141 e
– Nº 21, de 1948, de pesar pelo falecimento
do Deputado Luís Clementino de Oliveira ...
– Nº 22, de 1948, solicitando dispensa de
interstício e de impressão ao Projeto nº 1,
de 1948 ........................................................
–Nº 23, de 1948, solicitando preferência
para emenda da Comissão de Finanças .....
– Nº 24, de 1948, solicitando remessa do
Projeto nº 29, de 1947, à Comissão de
Finanças ......................................................

375
18
18
27
54
71
95
147
141
235
156
157
246
292

XXXIII
Págs.
– Nº 25, de 1948, solicitando remessa da
Proposição número 272, de 1947, à
Comissão de Constituição e Justiça ...........
– Nº 27, de 1948, solicitando seja retirado
da ordem do dia o Projeto nº 9, de 1948 .....
– Nº 29, de 1948, solicitando votação em
globo para a Proposição nº 201, de 1947 ...
– Nº 30, de 1948, solicitando retirada do
Projeto nº 13, de 1947 .................................
– Sem número, solicitando adiamento da
votação do Projeto de Resolução nº 7, de
1947 .................................................. 160 a
– Sem número, solicitando seja remetido à
Comissão de Relações Exteriores o Projeto
nº 9, de 1948 ...............................................
– Sem número, solicitando que o Senado
mande rezar missa pelo passamento do Sr.
Medeiros Neto .............................................
– a Mesa; discursos ............................ 94 e
RESOLUÇÃO:
– Nº 1, de 1948, autorizando o Estado do
Ceará a cobrar impôsto de importação .......
– Nº 2, de 1948, autoriza o Govêrno do Estado
do Espírito Santo a contrair empréstimo ............
– Nº 3, de 1948. aprova o Regimento
Interno do Senado .......................................

380
440
440
486
162
440
464
436

566
567
567

RIO GRANDE DO SUL:
Telegrama do Presidente do Tribunal Eleitoral
do –, discurso do Sr. Ernesto Dornelles............

207

SANEAMENTO:
– realizado no interior pelo Ministério da
Educação; discurso do Sr. Dario Cardoso ..
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